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Vinhas bi viuhahtevet viikot vajentavat f oppuvuotia sella,ictir v:..uh_tia, että; on aika laskea oelosu':u1i teotoön. Jep, piteiet vuoCenviirneistä 4urleroar vuosikertF 19gO o,r saatu r:1 i j:.;een, voidejninesen_vuo'(si hiu(an cäaintäj päätä ja luikauttaa silnä,l,ksen ;irenneeseenuKutlvuo teen.

9li-::1-1:91! trvoitreena pidetty 2oC siTun kilitiö on sa..vuiettut
Ja numerorden alnestynisritc.ltaufu on piiäryt, t;äärallisesti on siisonnistuttu. laedullisia pjrnti|tr1ä onlrin vi:ike:npl aseita., ja riiidentoteutuskirr saattaa olla tydll:istä. Iiovin suuris vaatii:lutisiä ei voi
3::]l??f .e. ky: tysee,ssä o.1 pienen yhdisi:yksei aiiiatööripot.l.r1tåpr!1'lar.t.11a JLI\ isu. ,iiro(set jor:: .tkse.,1 reille p r: .e..J.r:e_
::.r.1: t:1:1. yf9si.(err .. i:r oiri.jalie - y 

"n" oi:-:;,å, ri, j;1ri
:Y:13.-::19t",i,:,.eLri o-l-os. re,i (ne 1L.u !i5 .,iebu16si-[-...s: 

)"1.uo_mloon ottaen Ukuli 01 pärjännyt suht nukavasti, Lehti or.i jr-kiin4ut_
tanut asemansa säännö1lisin väliajoin ilrdestl,rrini lou:.iiisl,jtkautsenp,.i(?llisiul (aisuno, jo,a luetlaa .ur 1l .-in.
Sisä1Lön erä;ini iavoitteenl cn c1lut no":ipuofisuus. Sen seavutta.ni_nen,ei o1e helppoa, sitlä jä:senistöä ei 

"äf 
irJtt.,,ia"ti'-tuiii]u ;rlr_JorL,anrnen 1,tnost.van. jsinerkiksi ensi,.!.0äistäkiitn nielipi.lei.iijoi_tusta ei o1e toinitul(se1le i.-rjottu - pr"Äåi,,.t"r", åiia r"aa"""avirläisi keskustelui herrae tu!åen tiinäi1;;; .f å 

-såli"iserre 
ukufiolisi kelvoltinen areena: lilka vir.rtliJur;-"i-p;r;;;-;;naa voi sin_'(autLaa v p ariin iri,, jocs:i(i- j r17o((.-.1rn s. irl i.:s r.s ., ri 1_kaar ju:ruj" ei tos_:r liia'l telpct t.. f ..,,-iiå, .j-"" tji_. rrce.r onyriteLtävä ni_1, i.istellr, Je r Jux s.-a ula:1 aitdis-eL11an u,.?i m,o.uuvu ustakcj ikk.a hyvjl(sil y:räen] -askes;"-Lin, ei;a:"io], uo .e,vuosikerren si s ;11östä o ) L .vsi.,rof o: "itrn, a" i,ro,:L,rää-r,,i oerus_Luu ar(-Lstoo'r : : (ysety:i in. Se-riereer<i" ;;ri;.".";J;;, .:ii1liiå.Iii!:: l?i1i" v nhoille' puuri"jil1e. r;i;;n-;,låii åi*äiit",, 
"",ou_Ialsta iavaraa. sieltä tsittj irii seeiua, töirnituL<s-.iie clvokaraa.Jospa Sinäkin e1r{avan tå1ven pit rin.-: ittåina-"äi"i"i!åii"it peperil_1e sen nieteesäsi oresbaneen j"tu"poi[åee"l-tåiÅii"='åii"i ral<uullailoinen. Jo6 olet kiinnosrunul toimttusty-stå-i;i";;,,;ii" on vihjei_tä, neuvoj t.i noi'"eica mierp.sisi, or^ yt.ey:iri.

Ensi 'ruonc.1 U li i t-es:-v "-1 
...n j.nurerona, -L,ler .y. :ir_, ,ruLtujenmä^rå tullee edelleen o1ä"r an sr-ruri. :ason i ,."i"-pvl.irl il r_rnaa_seen, påinoasui- o-r. ni. nista vähintää1 h .r.ciLaan, :ii"riiif 

""iöäär_tokoon. ebti i'cushirL, ,.'sy4ee yl1iLL;va" , ul;i.""ä,"io.en emJletj-i1tä -Lir-us.. iLrneLt.le,'ä,ii joirr[o,-e iä"",ä,' iii.:'.ru: .e,tä onlfilt. iui eis-a la.1 ,keit.a.rsl lir.ute -ip .;i,i"-:o-- .re.r,rc on:ilarkl{incida noin lynnentä D-i'::llislehteä yät"ne: eåuiii"enr patietti_na, nutta miiään rcnkreetiisb. ratkeisua 
"i taia ti"jåiti:reesani 01epäätet ty, joien seurat:.n til.tnnetta.

Juhati Toukola



RlJ$l(O$tlOIIAlll(A I{ tsllt.TYililtil{

tlARSlltAt$-slj0iltssA 1970 -tljlJl,t rA

JUEANI KAIUIUII,.KI

liirjoiiL,'ae!1 l..r'io j- l;'r'a5ena on luode ltur/a ru s !(o slrohaur(an Desinj,il(annan
s:tu:r'uude. iir v-artsirl is-,i11oressa 1970-luvul1a. ;liittäv:in :,kslt7isj(oh_lj'isten .... nhojen tie!;o.len puuttueesa ei o1e nah.lollista arviöidir kan_nir ':eblitl::t;,,i :idenn::l1ii rli'-.vNliIlä, 7^-Luvun ::ehilJL(sessa on kui_te!'ii.,-'._ r.ittrvius.i l,rclestrr,tayil piirieita. 1/..Isi; nonet e1_inpiiritovat iu.ri .-:i'r.rna aLliioit',rneet j3 meit{t(eji yhä usearnpien hiljene;is;;_t:' ol n "lt l'.lviss1.

, til !eIr ' ar

'liinrin \iljoitLlisen iä?iieimft.i:t :Liihdenateric.lin nuoCosti,.a Jouko IIög_nenderin js Pr:iuli San.iellin €tup.iäss, ?l-luvun a1,(r_rpuolella teken;t. e 1 vi i :' -qe : 
, 

( .. a..r.!e-. to74), 7uosien 1o7j j . ictt':i,tuvesien i,1_ven.o r.r ( r.ut--Äc -- SLol"erLi]) to-iv,.: .1y a huor.t.^vasLi arvoias_b? tieto-. Iliiderl lie,itisi träytöesäni on oliut TLy:n arkiston havain_
::l "f l,l .,.:_,1:"].I1.19,' L,=:.+l!1 saadLr.i r.,. si(o suo\aurrt ativ se ryn v,,steuk_se . ., '
cci ..s :'i Jo -o - ..1c,il1- j1 I ,rti .."å"[ir.".'

Yl--i 6kuv. eciini:/ 'iseetli

Seura::vaen :aDlutikoon ol koottu rusi(o suoh euk ?in :iedossa olevat elin_piirit '.rr.rrittiin. tL,irufut(osea esitetäin ;lr),ij";."i.;;;-j; ennen./o_fu-vu: al':u:r euiioituneet et.inpiir-i. b. tIäistä- tied;t åii...i"tuonnottises_
;.1^:,:^:L.,.ovi. Dv,l".: ;1.^: 7o-luvu., eri..;ii"it ;n jaerru ?rh.een/..r'tn-- )estr ,-r..1! 60. sel1 isei. jo_1la ön -o:o pe: jlöy_tö lei v:jl:i{t.i:,n ruollaa :aaxt..rv3t enolinuut, on eroteltu r,1ahdol1isis_la 'p^i1 .jio-isr", oi.-i o. t1s(ei, L ti 1r..,'.-i;; ii iset topaa_irise' ^o1:./,- ioloo..,. ,. . rulu.cr rer,j.i: =,":i" , r"coo, pr.io-_rio r..siog-1o\.u:io:r'i on .rrnnan 

"ri "r.i"pii"3iir; ;h;;";;i pesixr/t.,Ic6 e6ii1.1-'.i'rsi :unnes:j:r ol :i.;si eIi.;ii;i-; -jo;slå 
ioisetra .:esi
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- Lr'l'ilion iiolin':rnnel'r e;r'rkiie:n 1u1-'na i<i'.*si ia
Tslrlul{on nrr'{:.iseeti ru s'io sr-loha uli.in peeint:i on varnistettu 15 Va:psi_nris-Suorrien lnmn.!ssa 70-1uv!r11a. l,uku v,staa noin relj-jnnestä rlu_een i.urtien '.o'.ai1isn:;:riistä. I isiksi l:ji on n3l.lolfisesii pe sirr.,,, t,nel i'ls s i lDus f :.,.'rlra,f u:1r,!14,al,llrt.r ljsa.

TAULU(Ko 1. llu s'r o suol-r irukan De:in:ipeitrat ,ru;rnittain. SeLitytrsei 1ii_
11e r i. jÄ.s-asc .
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Pe si.!o r:kann3n suuruus

!aulutor_ ] ngalc! r.rrs (oBuohau'(1la on pesiiyt 7r-1uvt]n ai'iana per:iii26 eri- e1ii!filrilt i. tän;in lisiit(6i p;sint-i: o.-, oiiuf -n,,trjort:sta
aunsa-.11,r klr,tnene!1^ teitrk"'.,jnr l1a: l ltI oo:rjail. .rvl.oi,ten rnea_!.u:-rnirn.!rskosuohau,rkakann:n tufisl åfi , 

-v:lfii.t4a:. '+-'O o:,ria. saman_suuntni-seen .]'vioon pi.djriäti:..lyis t.utu,ron ,"ij-i,r-o.-eirskl;een pe_ruetee113. :jen nut.. r1 rlinitt:i_in pe6i.on v: rr,rLiuiiell,- tooet;u JB iui-ri.rssö, ei l:osin r-.iriiia vrsit;i!iisånä,r,rcnna, ,,,,ni i"s,.iJ. :,1.,i,eår, 
tLli_

!iin resi',.: !rair{..1 sturi"ri.:; :.rvoi.
'cis:-:ål.te, i.r,ien f:r: :ein:ri I j-1rienee, I 'i,:,ii De::j.:t-,:r)iir j_t eit:ii o.Le01le.+ i-....'v cii -,.uf uir?-, ior;en yl1i siroriret-,u suår: irrioi:;tl. i ea Ll .. -c- r"iJr.. u .ui.i n.r^.o ,, 1 ., et j ..lue.c

lrJs'iosuo,1 u'-'-: i' .]i. o,'r 7i'1r1.- 1. ai --!. o1lut ll-+O t,rri-:t, :t-bdo1l-i_see';i l'i:1er'rp''rt!' .r1e-rfraa irrvio: , iri L-r'.e lli _ ri.,o;1,__i.- ::,r.. fienee



01111.' iuor] suuruinen 70-1uvun puolivä1isså, minkä jäll{een se }ieneepieilenl,vnyt.

Juu!.i esitetiy I aTviota kannattaa ve?rata joihlnkin ait(aisemrdnesiaet ii.,'ihin. _lji]_den (1955) atwioi Varsinai s- Suomen ruskosuohaukka_ka1-r:ksi ?-A-25 Dnria. llögrander 11974) 1öysi v|.anr,e 1g73 Varslnais-Suorrleeta 22 itsutiue r:rskösuoh u <an reviiri:. Uånån_tui'timusatueensaei r'liten'taen kat,ranut aivan 'ioko Varsineis-Suoltoea, Taulukon 1 mah_dolfisistr lrli v,rrncislra uesin:ipai,.oieta B lanlreaa hånen tuttrimus_alueensl ul,iopuofelte. Årvio jc-40 p;Ti; åf i 
"i-- "ii"" 

-"ä"sin 
yhteneil/äinelt Jjögminderin iu,(u:en .anssa. ön tietJsti mataottista, ättaru.'rosucl...ur.k"k:..r.ie on vahvistunut 6 r-1uvun j.i l L.een, Silti tuntuuiodenn'i :,iise1tä, että Hildenin_.eel,itenri arviö on liiai-pleni johiu_en siit:j, ett:i arviota esiiettdessä i;i rki pesäp.,ikat eivät oie o1_leei; l. iedo s ea.

Tarsinaris-SLlorer't pr:rrhainnia rus ko suohalul(k akunt i a ovat Teivaesalo,laitila je Parainen. itriiidsn l,r]rkir ru,reas pesimäl(an-'a iohtuu irui:
lien'rln r:riii :/h.lestä pesin::alueesta: T3ivassalossa Kolk:lnaukosta,Låiti1.sgF Ot.j:irver:ii j:: leraisilla nakes4vedenaltaasta.

Taiv.sgaLon liolkanaltirol t a cn o1lut parhainnillaan efl vuonna 1974nelji:: pesiv:ii Dir?ia. l,lornaalisti alueelIa on asustanut 2_3 paria,näin jo vuosina 1963-1964. Otajärve1tä on tarLrentpia tietola-vastå
7l-1uv,in j:i1liiluo1isliolta, !uona ail(ana järve11ä- on yleensä: asus-ta1,.rt J-5-ruskosuoh.r-r'r-3laria, vuonnr 19i7 täydet D iaria, paitsi
!,]aJ - 

rve tl3 ru. .osuo!.ur(l:oj . asustaa nyös nuil1e L.ritilan pi:cL{u_j rrvill. j, Y.r6i n is- tuo e. mahdolLi sls-ta Desi!r::ipaikoista p;oletsijaiisee n.i11ä. paraisten tnrkeenvedenalias ho;kutteli muutanassa
vuoceBGa tr.ir:al1e si4ne sl'_tterL.nin asettureet kolme parla. fänä ta_!:htui 7!-1uvux puoliväliesii e1i e._,moihin aikoihin, jofloin parais-
ten eieriiat- v., riiLriset pesin elueet, myjs ko1ne, tyhjerivät, LIissäm'i:irii nrillä asioilta on yj-rieytti, siitl on vai,reä ä:noa nitäänvamlaå,

Iesimika4nen rrehityl(sestä

lldellä jo tuli vihjåtuksl, että keiLcki Versinai s_ Suonen ?uskosuo-haukka!.ikat eiväi ole säilyneet asuttuina läpi Zö_1uvun. Taulukkoon2 04 l(oottu tledot siitä, mitä 70-1uvu11a varmasti asutulksi tode_tuilla elinpiireil1|i on tapa-htunut vuo6ikymmenen foppuun nennessä,
glg!Cl{{!_a 1 970-1uvu11a asut tu j en rus tro suohaukan De simäalueidentila vuosikymnenen lopu11a, Katso l;the;fdn tekstiin.
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laulukko 2 vaatinee pari selittävää sanaa. Sarake rrenää heikoetiasuttu viittaa elinpiireihin, joi11a ei enää aivan vuosikymnenenviine vuosina o1e pesitty, vaikka lintuja sllloin täl]öin ätisitinnäkynyt, Toisin salaketta voisi luonnehtia termillä ',elinpiiri au-
tioiturtrassa?rt.

Taulukon tiedot anta\rat aihetta melkoi6een huoleen. Sen mukaan nel-jännes 70-1uvun pesimäpaikoista ofisi ar,rtioitunut ja runsaalla nel-
J ännekse11ä näyttäisi me4evän heikosti. Tilanteen huolestuttarruutta
11sää vielä 6e, että nonet pitkään asutut reviirit ovat jo autioltu-neiden tai autioitumassa olevien joukossa. TäIlaisia oval esinerkik-
e1 Turun ruskosuoheukka1ahdet, n{ietoisten jokisuistot, Rynättylänpaikat ja jopa Sauvon Tapilanlahtikin
Toisaalta on muietettava, että ruskosuohaukkoj en tarkkailu ei aivan
vuosikydnenen 1opu11a ole ol1ut yhtä inten6iivistä kuin vuosikymme-
nen puolivä1issä. Täten on iahdollista, että tautukon 2 luvut jon-
kin verran liian synLkiä. 01i miten o1i, suunta näyttää huolesiut-
t avalta.

Kokonaisuuden kannalta on tietysti tär.keiitä nyös tietäö:, ninLä verran
?o-1uvun aikana on tul1ut uusia elinpiireiä. Vannasti uuslsta elin-plireistä on lrovi4 vähän ti-etoja. laraist;n nakeanvedenallas lieneelajin alnut kiistrtta uuei aluevalt.us 7t-Luvun aikana,
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Yllä on arqioitu Vaxsinai s-Suomen Tus ko suoheuLlka krnna,k si Zo-luvunpuolivälissä 33-40 paria. -qrvio lienee varsin tark'.a, o]lilan faJi
sarge4 helposti he.vaittava, ja vaiklra atvio perustuukin eri vuosien
atvoist a pää:tel tyyn sllirrna-atvoon, ei tänäkään aiheutt ene uirhettä,
ovathan ruskosuoilaukat yleensä, jo pe slnäyinpäri st övaat irdus t en sajohdosta, pesä!aikkauskollisia, Silloin tä11-öin havaittavat oikut-
Lisuudet eslintyldsessä selittynevät lajin lyhytikäisyyde11ä.
Esitettyä arviota on 6yytä verrata ,lolio maan arvioor]. Eilden (1966)
arvioi maarune nsko suohaukkakannaksi. noin 110 par.ia. Vaiktra Hildenln
arvio ainakin Varsinais-Suonen osalta lienee ollut hienan tlien va-
rovei4ea, voitaneen hiineo esittäniään lukuja pitää jonkinlaisena
vertåuslukunn, Täten Varsinai s-Suone s sa asustaisl noin nefjännes
maamne kalkista rusko suchaukoi sta.



on'(o V"r6in:tis-luomen rll s Llo suohaul<k ?ka4t a vielä vuosikymmenen vaih,ieess5 yli: suu?i kui4 7C-luvux puolivälissi, sitä voi'epll:illä. H!ro_lestutir..v|ln r11o4et alueen ru6 t.o suohaukko j en elinpiireistä ovat oeoit-tr,uiuneei aivrt riime vuosina elottoni.ksi tai väin heiko€ti aeutuik-si. iiii;i 8a-1uku näJ.i:l alkaneen sen lupaevarnmin. simerkiksi Salon
seudun 'rail{ki viisi n:. B l{o suohau,(ko j en ?O-luvun pesäpalkkaa olivat
vuonn:l 1980 jorro tyhji.ll-ään tai alnakin .-.olkeseltonina,

l.listri sitten voisi johtua rus ko suohaukko j en lnahdollinen vähenenlnen?Clisiko. syynä eliiymp:J"istöjen katoaminen? On tietysti totta, ettäl.oEteilrko.i€ o. tuivaitu viel': eivan viime aikoinskin ja Jotk;t liene-väi in'ruttruneet 1rji1le lilan rauhattooiksi. Lrlutta toi;aaita vesistö-jen j3t!{uv3 reheviiityrninen luo koko ajan uusia ruolkoita, Näino11enelinyrnoäri6töje:1 listoaninen ei voine o11a ainakaan ainoa tekijä.
Y11ä esiteliy n.''kernys rus ko suoh aukka kann an taanturisesta Versinais_
SLronessa sietäisi tullp tarkkaan selvitetyksi aivan l!:hivuosina,

Llri alli suus

llilden, 01avi Ruskosuohaukail esiintyrsisestä, elintevoista ja ra_vin]losta Suonessa. Suomen Rilsta 1A, 1966.
Hö'mander, Joulio rluskosuoheukan esiintyrnitren Lounai s- Suome ssa 1960_

7o-luvuilta. Turun yliopisto, luk-tut kie lma.
Rautanen, Ha4Eu _r:Suoranta, AsLo Lintuvesi-jnventa"riot Vareinais-Suonessa

1970-77 (kiisikirjoltus),

RITKI

VESA UI,TATÅ

fieräty8kello !ärn1€ee. Herää! hltaastl, vaienrlen kellon Ja raotan va!o_vaatl peltot! kulnaa. TuDa on hämärä, huonekalut ia eelnåt erottuvatutulalne Ja pehmeäptlTtel6lnä. Vlilåys tunkee peiton alle Ja tekee nielikalvåutua uudeataan unen syllln. Lrtutta eihän 6itä nyt nukkinaan tun ttÄåon kauneiEmlllaanl Näln turunln Ja nouee! varovasti iuoteeeta.
LattLa on- kylloä Jalkojen alla, ja puen nopeastl houeut, sukat ja v111a_paldaD y1!enl. Koetån muulin kylkeä. Se on enää valn iriearan haä1ea,valkka ll'-La-lla poltln pltkään tulta. On ollut aika vlj.l.eä yö, kun iupa
on. !!äin Jäehtynyt. vi].unväreet pulstattavat koko kroppaa Jä ri.llenrippåetalkavat karlsta Eihdste.
otan hellankulnalta kahvlpannutr Ja työnnän etelsen ove!1 auki. l.uttutulkkalnen tuokau, hllrenkuaen Ja kostean puun nuodostarle, käy eierai-
r41eBa. Työnnän ulko-oven auki Ja astun ulos.

-S€lsåhilun rappusllle. Alkukesän lyhyt yö on ruuttunassa aalrulrsi. pehmeä
haBär.frys vl1pyy vlelä t@nentaen heleäi värlt, usvaklerurat lelJuvat
lahilcn rarltanlittyJen yllä. Iltla on ralkas ja tuot(suva. Etlslmrliiisten
aanulsulaJlen säkeei he116evät. Rastal-dgn, lepp:ilinnun J a punerlnnar
säkelslln sekoittuu talltlalaen tltltyy. Lahdä; yllti ktitäå telkkäkollEg
B1lvet vlheltäonr Ja lahilen tekaa kantautuu käen kukunta. Lehtokutppa
letttäå vlilrelstä Boldlnklerro6taan slpiEten Ja lrlrriuttae!. Sen omltulnenalluottl pl1!tyy vaaleaevaa ko11l,1stalvaata vaaten.
yöLlna! vtlleys havahdultaa rnlnut lllkkeelte. TyhJeonän kahvioporot
EarJapenBaan Juurqlle, huuhtelen pannul Ja täytän sen saåvieta- gadevedel-
lä. Jetän Daanun lapuLlh Ja käyn nurka! takara. Jalat Ja Laht(eet kastu-vat, B1Llä kaate on runaaa.

Palaau tupaan. lyönnän klapeja Jäähtyn€en hell.an tuhkaan, Ja tewåksen
palaaen avulLa saan kahvltulet nop€astl aytty!,1än. Noetan renkaat hella!-lrulnallc Jg asgtan pannu.! llekklcn kuulremettqvakEl. Avaan iktu.an Jakuule!, nlten llntuJen konaerttl voi.mLatuu valon 1isääntyessli.

Teen eväarollel-plä, Bekalelpää Ja €Ercntaalla. Vesl klehuu. Nosta! Dan-
nun 1,l€kelatä Ja asettelen renkaat palkollleeD. lllttaan kal.vin, Ja kohta
levr.ää tupaa!, aulolnen kalvln iuokBu. läleltän kohlt€lsta kdsLänl he1lan
lÄmösse, haiBtellen sanalla tervakaen Ja kahvln yhteenkietoutunelta
tuoksuJa. SlnitLalsen he11nä kuuluu aiv€Jc lkkunan ed,e6tä ornenapuuata.
S16llä Be velkaä Blsupus8l rolkkuu selkä aIåspäln okaan kärJe6sä höntl-
älB1ä popslgn. llaa].as varlaan nekaa null.en pää]Iä siinä pl.lcku pöntössä,
Joka on laoesa rdännysaä lllienln vieressä. ?olkaset 'ruorlutuvat näLnä
pälvlaä, €hkä jo tåt!äl aanuna. lehtokeltur lavertelu kantautuu puronver-
rcsta, paJulinnun sununlelineE säe jostaln plhakoivun lehvästbstä.

Juon kahvla ja pureskel.e! vollelpäe. Pöytä on siivottona€sa kunnossat
s111ä LoJuu ll:(al6ia kahvikuppeJa, lautasia Ja nulta Eyönävälinej.tä se-rrä kLt'JoJa Ja paper€lta. Ede66änl avautuu lkkurasta naisena tahdelle.
Rantalepät rsunustavat ruovikkolsla lantoja. Kapelden 

'.1ntani. 
i i tyJ en

takaa alkaa ietsä, kaurls vanhe ae!.anetaä. Vastelckaieella rannafla 111k-
'ruu Joku. Kohta työntyy nuovlvene uloa taovllroata. Alkalgen k.laroiehetl
pe!ä84ä r!,kkoutuu veden tyynl p1nta.



Kaadan lopun kahvin temospulloon ja pakkaan eväät repluun. l{avainto-
vihl{o taekuun, lriikarit kaulaan, eaappaat jallcaa! ja ieppu selkään,
Ja niin voinkin jo 1ähteä, Suljen ikklrnen ja astetan pihå1fe,

Aurinko punaa jo vastalannan kallion näntyjä. naivas on !i1vetön, ihoa
kai kuv an kirkas.

Käve1en }uohottunutta pihapolkua ränsistyneelle riukuveräJä1le. Su1-
dottuani sen takanani olen vihreässä, tuotreuvassa kuusikoåsa. TiItal-tln ja hippiäisen 1alr1u kuuluu korkealta oksistosta, punarinnar tiksu-tus aivan lähe1tä naanrajasta, Polku nousee matalaa rinnettä puronvart-
ta_ seurai,lfen. Vaeenmalla puolelfani kasvaa maltavia näntyjä, Jalkojenia1la neulasmatto Lunisee, pääni yl1ä kaartuvat vanhojen näntyje pi.ikåt,
ryhmyieet oksat. Askel on kevyt.

Koivuja ja haapoja ilrnaar1tuu havupuiden sekaan. Hetken seuiaan sj.ri"ttä-jän lepattavaa soiallnlentoa pofun yllä, se4 lau1u kilisee tielä kalran
korvissani, Edessäni humahtaa. Pieniä pyynpoikasia pö11ähtelee jalols-
tani polun molemnille puolille, vikisten ja piipittäen. Naaraspyy hoip-
puu mu st i kanvarpuj en seassa stipirlkkoa teeskennellen, I(äve1en nopeasti
eteenpäin, jotten aiheuttaisi vaaraa poikueel-le.

MetsätyyDpi vaihtuu puolukkakankaak sl. Jäkä1ää on runeaasti, kawlis
p al l eroporonj äkä].ä Ja nuita tunnist8&attonda, Värit ovat tääl_1ii hi11it-tyjä, hienosti yhteensoplvia. Aurinko vilahtelee r'lrnkojen Äomasta, ontulossa he11epäivä.

Pienen netsäpe11on sivuutettuaan polku painuu taas 6ekanetsään. puna-
kylkirastaalr rätlnä kiindittää huobioni. l,lntu lennähtää pölun ytl
hie!1an kauempana. Jatka.n natkaanl. Rätinä kilhtyy, ja nyt ovat ;olem-
mat emot yLäpuo1ellani. Eidastan, rätlnä kiihtyy yhä kunnes toisen her-uot pe].tävAt-ja se..le!ee syöksyn kohti päätäni. Vai6tomaieesti vedänpaant narLlolden va-Llin Ja kyyrieLyr. LinLu syöksähtelee yhä huTje@inkirskuen ja rätisten hysteerisesti. Toi.nen py;yttelee hle;an kauämpanapuolisoaan säestäen. Katselen polun vanen näräitei, Ja siinä on peÄä,pienen näreen oksanhaarassa metrin korkeudella, Röyhkeästi kumariunl.urkistanaan sinne. Viisi keftaieta kitaa kurkottaa kohti ninua. Ovatvielä aivan alastomia rääpäleitä. poistun pesäItä nopeasti hyeteeris_ten emojen saatellessa rninua joitakin kymneniä rnetrejä. Ih&eitelen nii-
den käyttäytymlstä, jonka pemsteelta pesän 1öytää hj'vin helposti.
ovatkohan muuE eläimet niin fitsuja, etteiväL jae euälma:in oäsää, va.mpoistuvat kohteliaasti reviiriltä? Mahdollisesii. Tal sitte; sen Dahim-
oan pesärosvon, närhen, karkottandseen riittää tuollainen kohtaus,

Vielä pari tuntia vaellettuani, väIi11ä pitkin polkuja, vätit1ä pttkät
matkat poluttomissa tiheiköissä ja kankailla, ista11d€l1 aurinkois;11e
karu1oI1e hakkuualueen laltaan. Vähennän vaatteLta, siI1ä aurinko pai6-
taa jo todella kuunasti. Kalvan eväät lepusta. MarAarj,inl on sulanutleipien vä1iin, juusto on vetelää. Maku on kuitenkin mitä parhain.
Väkevään pihkantuoksuun sekoittuu heikko kahvintuoksu. Raukäisee nuka-aaatl.
K&rtojen ja risujen keskelle on jätetty Joitakin siernenpuita, valio-
mäntyjä. Irletsäkirvieen laululento on kil4nostavaa katseltavaa, muttB
sen yksitolkkoinen lauluneäe unellasta kuultavaa. T,evitän takkini ha-
vui11e, Ja otan torkut näntyjen humistesea ja hyttyeten iristessä.
Iterään iöyhtötlaisen iloiseen kirinään. Lintu touhuaa vimmatusti aivan
1ähelläni risukosså. Sen nokka on täynnä hyönteisiä, hänähäkkejä ja

sen sellaisla. Kohta se jo lennähtää taakeeni koskenattomaan roetsään
mokkinian lent opol kasi aan, joiden kerjuuääniä jo kuulen. Metsä-Joosep-pi, töyhtötiaieen vanha nini, on kuvaava.

Kerää kamppeent ja jätän ralskion taakseni. ?a1ailen kotilnpäin. Idat-kalla koen vLelä nonia rnielenkiintoisia luonnontapahtumia. Tiheiköstä
pinkaisee jänis juok6l1u]1, tuoreet hirven jä1jet kulkevat reittini poik-
ki rämeen laidaBsa ja korpinot|elmassa pelmahtaa lretsopoikue varwikkoon
koplelon kotkott ae ssa kaultuisEaan. Sat tumalt a 1öytämäsÄäni rautlai een
pesässä on vii€i nunaa, kauniin einisiä punaruskean pesäkupln pohjalla.
Iltapäivä on Jo pitkäLlä saapuessanl tuvan piha11e. furinen
tain ainutlaatuista, Kaupunki ja arklpä.ivä tuntuvat olevan
pää66ä.

kokeneeni jo-
valovuosien

/-rr{-^--
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l_ll{IUrAtvr 79/80
VEIJO ?EI,TOIIA

Viine vuosien tapaan on talven 79/BO havaintoj a kerätty TLy:n talvi-
åktiiveilta. L,lltä nuistatte tuosta talvesta Ja sen llntumaal-Lnasta?
Ehkä jonkun rarin. No ne kuuluvat rarikat saukseen, joten el siitä
sen enempää. Talvi o1i nornlaalin leuto, nutta lunta tuli hienaf,r enen_
rdän kuin vilr0e vuosina yleensä. Leudon talven an6iosta jää aina rrE1-
saa6ti vesilintujå saaristoon@e, Ja niln nytkin. Ueeita varpuslintuja
sen sljaan oli varsin vähän (e61n. tik1i, heflppo, vihervarpunen, jär-
ripeippo, lor.tat ) .

llavaintoja palautti 27 henkilöä, mikä on hie!0an vähemmän kuin kahtena
edellisenä talvena. lieäksi on muutania havaintoja poinittu yliopis-
ton plnnallstalta, Kiitos havainnoitsi j oi11e. Lyhenteinä on käytetty
ninikirjainia, poikkeukset ilmenevät liståstF: M, Eloranta, J. Grön-
lund, M. Grönroos, J. Hakala (JH1), J, Hel6tota (JH2), S. Kaltio,
II. Karhu, P. laaksonen, T, lindrooe, V. XTultala, T. Numinen, R, pe1-
to1a, V. ?elto1a, H. Päi.värinta, A. Rivasto, I{.J, Saarinen, Jounl
Saario (JS1), Jukka Saario (JS2), K,J. SaLonen, R. Saranto, T. Suorni-
nen, Ä. Suoranta, L Tittonen, J. Toukota, J. Uotila, J. We€snan,
J. Vuorinen.
Kuntalyhenteet ovat lehden takakannessa, l,ti käIi sa&a påikka esiintyy
teksti.ssä ueea.nman kerran, on ko. kunta mainittu vain ensirD,.näi se s sä
t apauksessa,

!.aiefjie:!94-Es!!sss,

A111

Pilkkasii!1

Mustallntu

Haahka

I sokoskelo

Uivelo
K anad anh anhi

Kyhroyj outsen

Cygnua sp.

lauluJ out sen

Eiirihaukka
Piekan a

Varpushaukka

KanahaukLa

Slnisuohaul(ka

XII 42yks. ja 1.1. -8. 1. 15yks. Keskitalven ainoat 1.2.
Kor Bj örkössä 5 (KJS).
Nomaalia enernrnän alkutalvelfa: l(II 15yks.,/5paikkaa Ja
12.-13,1. Ruissalossa 3,2a,2. ja 1.3. Vikom 1k (KJS,
nc).
26. la 28'12. I(us lsokari 1n.(III(), 5.1, Ruissato 3 (MC)
ja 8. 1. Ruissalo 3 (?L), Lisäksi Saaristornerellä joufu-
kuussa yksi Llelanitta 6p,
XII 61yk€./5paikkaa. tammikuu6sa enää kolne havalntoa:
5.1. Nau Lökhol-n 1n, 5,1. t\rau Sandholm 2n ja B. 1. Naa
saha 1k (?l) ja 2,3. Ukko-Pekka 2n (JH2,KJS).
Alkutalvella norlnaalin rr&saslukuinen: XII 1792 ja I
1455. llyös keskLtalvella sulapaikoissa yleisenä, II 390,
eniten }laa satama 17.2. 85 (gp). Maaliskuun alussa jo
lnuut t o a,
2.3. Ukko-Pekka '1n (JH2,KJS).
Turr-rssa talvehti sat aman-Rui s sal on-? en si on laivastoase-
rEan seudulla n. f5yks. ja Ke St}öril[alla B3yks., joterl
aikaisemnin todettu lisääntyminen jatkuu tasaisena,
XAI 179, eniten Paraisilta 3.'12. 55yks., I 66, II Ukko-
Pekalla 1äpi talven 2-4 ja Särkänsalme11a 2-5yks.
Yhteensä ilrnoitettlln 57 yksilöä, joista suurln osa on
ilneieesti kyhnäreitä,
6.12. Le Monnoinen 10 (MJS) ia 7.12. Kaurissalo 'l (S1{).
2.2. Kus Atavainen 1 Lensi y1i (EK).
EnnätykseLlisen runsas, jopa 6yks.! 15,12. Tu Vuoksen-
niska 1N (MG,JH2,AR), 29,12. Lökho1E 1 (I{),nS), 31.12.
Su Aneriojärvi 1 ({'N), 5.1, Sandholn 1 (JH2,Tr,ÄR),
14,2. Li Pettinen 1 (lN) ja 16.2. Halikko kk 1.
Havaitut yksilöt kuukausittain: XII ? Turu€sa ja 11 muu-
alla, I 14/15, II 1'l/7 Ja IIIA j/4. Turun talvikanta
5-7yka,, joka on keskLnääräistä väheruträn, Sukupuol"i mää-
ritettiin 20 yksiföstä ( 11k9n).
Yhteismäärät: xrl 24, I 31, II i1, IIIA 22. Selvästi"
enemnrän kuin a;a].veIIa 78/'19.
21.12.,|i Rauvola 1n (MG) ja 18,i. lok th8asvesi 1k Jär-
ven länsireunan yli rnatalalla SSIV (AS).

Gavia sp.

Silkkiuikku

3.12. Dt örö 1 (JH2), 8. 12. Kor Utö 3 (ÄR) Je 1.1.
Utö-Jurno 1 (AR),
Muutalda yksilö1tä havaittu 7o-luvu-n loppupuolefta jo-
ka talvi, diin nyös nyt: 1.12. Kus Kaurissalo 2 (S(),
2,12. In Ruissalo 1 (ME), 22.12. Nau pEi rnäs - Jurtro 1

(AR), 5,1. Nau Tmnsö '1 (JH2,TL,AR) ja 1.3, Nau Vikom
1tP (KJS. MG).
1,12. Kaurissalo 1 (SK).
30. 12. Ruissalon Santalassa 1n (JT).
XIT: 65yks., 1-13.1, 20, 14,2. Naa Satama 1k, 17.2.
Naa setana 1n, 17,2. Kus Kaitainen 1,2.3. na Kukonpää
]k ja 6.3. Naa Ukko-Pekka 1k2n.
Älkutalvesta nrn saslukui nen: XII 104 .ia I 44. Tämän
jälkeen vain 2yks.: Naantallssa talvehti 1n ja Turlll
satairassa oli 1.l. 1k,

!{ärkälintu
I{aapana
T ukkasotka

T elkkä
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Helmikuun afnoa 3.2. Kaurissalossa (SI(),
Useita havaintoja alkutalvella lruten noqna.listikin.
8,12, Raisio I S (Hp), 9. 12, No Kaitarainen 5 (Hp),
'16,12,-],3,1. Naa satåma 1 (JH2 ym.), 17.12, tu llolsio
2 StY (\lt() je 5. 1, Dr Rosafa 1 (Iip). ?arin kuulrauden
tauon jä1keen nähtiin 2yks, vielä 8.3. Naa [uhjalassa
(RS)i havalnnoitsiJan rnukaan finnut tirskin olivat nuut-
t anei t a.
Toinen havaittu talvehtiminen a1uee11a: Artukeisissa
1yks. läp1 tall'en (Tly).
'15.3. Tu Friskata 1 (t{JS).
fhteensä vain 20yks. eli alle puolet talven 7A/79 nää_
rästä (46). Kuutrausittainr XII 5, I 1j, LI 5 jå IfTA j1,
,lo kolnas väIivuosi käpytika1la, yhteensä havaittiin
102yks.: XIf 2a, r 46, tI 1f j6 IIfA j9.
Pikkutikkdia havaittiin viixoe vuosien tapaa.n vain nuu_
ta]nia. Kaiklri havainlot: Ruissalossa koires 19, ja 20.1.
ja 12.3. (JH2,?f), 2.2, Tu Katariini..nl:1. kso 1 (AR), 6.2.
T,ok Taipaleenjärvt 1 (AS) ja 1.2, Veh Ennyinen 1 (trtE,TN).
Havaintojen yhteismäärä 137yks. on selvästi edellistal-
via enermän. luLru sisältä:i tosin sanoja yksilöitä, mut_
ta useita kynneniä seudun talvikanta lienee: XII 25,
t 34, II 30 ja IIlÄ 48.
4.12. Utö 1 (JH2) ja 1.1. Utö 1 (ÄR).
Korpleja havaittiin selvä:sti r]orrnaalia enemmän: lifl 95,
I 154, rI 253 ia lrTt 69.
Viine tålvien tapaan edefreen rnelko runsaasti, talveh-
tivia n. 10yks. (Yo-kylä 1, yo-niiki - TYKS 1-2, ohi,kut-
irutie 1, 1täh.rju 1-5, y,ta ?3r:isten th 1). Hajahave.in-
toje 1isäksi B-9 yfrsi1ir...ii:,
12,-1 :.1. Ry llei.j ir1en 1 (JU).
llorn..:1-i r_:-l' .lio_r.n t:fven esiintyminen! XII AA, I 55,
11 27 i., I[rl 9. Lintujen selvä väheae,r-inen r,jifven lrulu-
essA on laj i:Lle tyypitl-lstd
21.12. \v i{aivokstu 'l (,JT),

4.12. rtö 3 (JH2 ).
;usti:rastäitp- ofi hienan edel1lstofvee vå:hem1rjn, mutte
l(rli"enkio mef io 1u-rsaastit XIf 45, I 62, II 35 ja IIIA
21, ko kon:ri.,Il''r si l itmb:ärä n. 1OO.

Ieekinäiiräistr'1 ener:rnän hrvainto ja (5:tks. ) | Zi.
',u llikriol.in.nb: ri 1 (Jc), 4,12.-27. 1. Utö 1 (JIi2

Annpuhaukka Tumsga talvehti n,5yks,, joista kertyi 2T havaintoa seu-
raavasti: xrr 4, r B, Tl 9, rfr 6, xfuualra havaittiin vaio

TuulihauLka
6 kertaa: XII 2, I 3, II - ja II1A 1,
Piekanan tavoin myös tuulihaukkoja oli norldaalia ene&män
liikkee1lä: 25,'12. Isokari 1n-p. (I{K), 23.1, Au Kuuskoskl
1,4.2. Ta? M1kola 1 (TN), 5,2. paimio 1 (TN), 11.2, tu
?uistomäki 1 (Js2), 1?.2. piikkiö 1k (Rs) ja 25.2. sa 01_
ltkkala 1 (It).
Teeiiä havalttiin nofitraalla l1rnsaanfiin: suurimmat parvet
jopå 50-60 yksilöä. yhteisnäärät XIT 1ZB, I 441, II 337
Ja IIIA 101. Eniten havaintoja tuli Askaisten - Mynämäen
ja Lokalahden - Kustavln seudullta.
Talvella 78l79 havalttiin 28yks., nyt 3: Vehmaalla Ja Kue-
tavissa 1 tammikuussa ja Nousiaislssa t helroikuussa.
KokonaisxnliArä B2yks. on melL(o nol'Inaalit XfI 22, I 28, II
17 ia IIaA 15.
Edellistalven aallonlohjan Jätkeen näyttää kanta oleva!
toipunassa. Talven yhteismäärä o1i n. l3oykF,(79/,19 40)
Ja talvehtilolnenkin näyttäisi havaintojen pefi.rsteella on-
nistu4een nonnaalia paremmin: XII -, I 6B/6parea, II
52/5 ia IIIA 63/7.
A1kuta1vella vielä Lytnneniä: XII 34O ja I4l, sen jätkeen
vain kahdessa paikassa: Ukko-pekka - Naa satalla 5-1lyks.
l-äpi talven Ja Tu Föri 3.2. a\kaen 1yks. kevdäseen.
'17.-la.1. 1 Utöseä paikalllsten asukkaide! havaitsenana.
Ilu satamassa rnerllokkeJa näkyi säänrlöllisestl .13.j, asti.
l{uuall akin vilmei set t annikuu! ålkupuo1e11a. Ke skit alvelt a
kahdestl: 1,2. Kor Huronelskär 1ad. Ja j4,2. Naa saha 2ad,
2,12,-2O.'|., Iu satama 1ad. (pl,).
Jor"rlu-t anmikuussa oli 1,urun ja NaaltaIin sata-r0issa vielä
muutamia satoja ykslIöltä. T amllikuuir puolenvälin jäIkeen
kierteli enää yksittäisiä (eniten 19.1. 5). Lyhyitä nuuta-
man päivän taukoja lukuunottamatta näkyi harmaalokkeja 1ä-
pi talven Ruissalon-Turun sataman tienoilla ja 28,2. jopa
Kauppatorilfa 1j uv.
Tu satanasBa 11.1. vielä 60, tänän jä1keen nopea vähenemi-
nen ja vlineinen yksilö näyttäytyi 26.1.
Joulukuussa kie]'teli satana-alueilla vietä muutatda kynne-
4iä, nutta viimeiset yksinäiset havaittiin jo J2.i. sekä
Turussa että Narntali ssa.
Ulkosaarietossa ruxsaasti alkutelvella: IIT 9g ia I 41.

Teeri

l,[e t so
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Peftopyy

Nokikana

Töyht öhyyppä
Merilokki

Selkä1okkl
tlamraalokki

Uuttukyyhky

SeDe lkvvhkv

S arei. pö l1ö
HarrrlE aDää ti kke,

Käpytikke

Pikkutikka

Palokärki
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Rautiainen

1.1. (or lluvudskär 1 (AR), 5.1. Nau Bolstö 1 (JHA,rt,
AR) ja 17.1. Ra kaatop. 1 (PL).
?unar.innan tapaan nol1lealia runsaempir 23.12. ia j.j.
Nau Borstö 1 (Hl,RS W.), 3.1. ija Vla1a 1 (IT), 12..1.
la 25,1. Iu ?ilspankåtu 1 (JH1 yn.) ia 17.1, Ra kaatop.
1 (PL),

Niittvkirvinen 4.-9.12. Utö 3 (JH2,AR) ia 29.j2.-1.j. Utö 1 (JG,KJS,
AX). NilttykirvLnen on aiemlxin havaittu lumn seudulla
kolr0ena talvena, vi.imeksi 30.12.1974,

PorKA, NdkTÄT TOSr OUDOTTA rlMÅlt NA.4M.ARTASI r

Västäräkki

Tilhi

I,apinharakka

Kottaralnen

VlherpeipDo

flktl

Vlhez'varpunen

.E9s!!9.

2.-A.12, lykE. Länsilai burin ja Vuoksenni6lcan väLiseltä
a1uee11e (JH2 yn. ).
Tyypillisenä narjalintuna myö6 tilhl oli vähissä: XII
33/ 1zpawea, I41/11 ja helnikuu€sa vain kahdesti: 1.2.
Yo-kylä 1 (JS1) ja 25.2, Sa Ollikkala jopa 5oyks. (IT).
l,ekkuJa nähtiin taraltista vähelltrlän. talvehtijoita to-
dettiin 2 ja 1isäks1 pari tode4näköistä. I{ajahavainto-
jakin tehtiln vähän, ja suud.n osa jo joulukuussa: XII
7, I 1) II 1 Ja IIIA 1.
KottaralEia o1i viine talvien tapaan niukasti: XfI 3Zl
llpalkkaa, I9/5, II 7.2. Iu Uittamo 1 (pL) ia 29.2.
0tö 2 ( ÄR).
Turussa edelleen vilme talvie4 tapaan runsaesti, sen e1-
Jaan naaseudulta tletoja pääaaiassa pikkupervista: suu-
rinrnat Askaisissa r1. 100 ja ltrerimaskussa 50-100.
likli oli ed.etlietalven tapaan erittäin vähissät XfI
26/9partea, maks. 6, I 57/9 ia 16, II 27/6 ja 'i6. Ia1-
ven vilrneiset (3) havaittiin 27.2.
Erlttäin niul(asti, havainnot puolikuukausi t t aj.n (yks.,/
parvl). XIIA 25/6, XIIL 21/4, IA )213, IL j/'1, rIA -,
r]J, 19/3 ;a IIIA 212.
Yhteensä 'l75yks., Ja tämä koostuu kahdesta isoeta par-
vesta (BO Ja 70) sekä nuutanista pi.kkuparvista. la1veh-
iinista ei todettu lainkaan, vaan viineiset havaittiln
jo 21.1.
Urpiaisia liikehtt a1kutaIvel1a yleisestl, mutta parvet
ollvat pieniä. Ialve! kokonaisEäärä 3561 on 1ähe1Lä ZO-
luvun keskiarvoa. Puolikuukausit t ain: XI(IA 1O?7, XIII,
442. lA AO5, 11, 331, rIA 158, rll, '176 Ja rrra 172.

UrDiainerl



Käpylintu Ka-hden hyvän talven jä1keen olivat loxiat nyt todella
våhissä. Uäärät kuukausl"ttain ( sp,/pi"kku,/ ].so) t XII 12/_/_,
I 3/7/1, II 2o/9/1 ja AIaA 4/-/'1. rhteisnäärä 58 on vii-
neisen l0 vuoden pohj anoteeraus.

?elppo Puoli kuul( ausi t t ain (yk6,/paikka): XLJ-A 'lO/6r XIaL 11/9,
LA 63/13, rL 19/A, r7A 4/4, ],rt BiA Ja I11A 3/2. Talven
yhtelsnääiä 102yke, on 1ähe1tä nontraalia. peippoja o1i
kuitenkin maaatossa rdellro vähän, ja yl(silömäärää selittää
'12.1. A6kaisten kirkolla o1ei1lut dOyks:n patwl (H?).

Järripeippo Heikoin järritalvi tatven 71/72 (14yke.) jätkeen. Nyt ha_
vaittiin 26yke., ja suurin palvi o1i 6yks. Kustavissa. yh_
teismäärät kuukausittain: XfJ 9/4palkkae, I 14/7, rI 2/2
Ja 1IIA 1/1.

Pajuslrkku Parina edelflsenä talvena ei pajueirkkuJa o1e talvehtlnut
Turun seudulla, Nyt havaittiin Rulssalon yeneveistämön
vaiheilla 2-10 yksiLöä täpi talven, lxaks. 1Oyk6. 9.2. (pf).
lluualta kaksl haval-ntoå: 1.1, Kaurlssato 1 (SK) Ja 3.2.
IIeinäinen 1 (JU,,.

Pulmunen 16.12. lu llpoinen 1 (MG/, 20.12. Valtatle .l:n varrella
vä1111ä Painio - Salo I \Hy), 17.2, Ruissalo 9 N (HI() ja
2.3, Ra tehtaat 17 (PL). Talvella 7A/79 }Iavaittlan Z3O,
nyt 35yks., joista osa nahdolliseeti jo rnuuttajla.

l{ol{ l{(./ HT(Jo HÄe<ARAD od HerJced _

vAARA\\rtje 
N

llAARAllAUl(Ä1I I$II}IlYlrlIilTI{

llARSIIIAIS-SUOl'ltSSA

JliEÄNA TIII^

Iäytct'båvl-86å on ö11-Ot yhteensä 52 havalntoa. ?urud väl1ttöroåtin
IåIelsyJrt€e! el olc tri&iin lajln kohdalla ryntynyt korh selTBå
kesLlttJrntä ( 9 Lavaintoa e1I 1?*).Jurnon havaintoja e1 valltet-
tayastl saatu lukaan. Sculaarat henLllöt ovat nähneei furun seu-
du1la haalalaukå"tl.flltoksct hel11o.
U. Dallqylet,8. eua t s.ffa on , lv. flaartlnan , T.Iisvu, P. Hell8tröu, J. Hol-1-
aten, R. Jaullalnen, E. Joutaalao r Il.Iårhu, J.11! jonen, O. flviyuori,
f.Ioponen,E. Lehlkolnor r l{e .lehto rB.lehtonen r T.IJlndhofd, J.f,lnd.-
st!ötr,R.Iurn1o rJ. frunal€!rl. T,undenrV. Peltola, J. ?lha,H. Pälvålrlnta,
F.Rautanen, I.Rauvol,a,l..Rlrasto, Jo. Saario,N.SiDberg,l. Suoranta,
J. ?enoruo ,0. fenoyuo, R. fenovuo, J. !ikkanen,I. Tuomlnen,l.Uotlla,
J.Uotilarl4. Val-ta, J. Varrele, t. Vl€nonen, J. Vlrtanen.

YL6iBpllrteltå

I{aerahaukka on 1tå}aekkoinen 1evlävä llntul-a J 1 . Varslnkln parln
vliie vuoden alkana ovat kevet- Ja keEähavalnnot Usä:intyne€t,
Dikå vtLtannee 1ajh levLnnäj.syJrsalueen 1aa jentudLseen poh jol-
seen päl-n.-Alealnln llntu havalttlln Varairlala-SuoDessa 0 - 2 ker-
taa vuodeasa (polkkeus:1970 kahdeksan hayalntoa). vuod eata 19'l'l
alkae! lavaintoJen åoetttalnel Eäärä on kasvanut nol-n kuute€t.
(faulukko 1)Iii.nä ei enåä €ellty Larraatalekannan kasvul1a.
l,laåntieteelf leestl havalnnot sl Jottturat lannlkkoseudulle Ja
saarlstoon, Sisälaaa{a olr yllåttävästl tai.n kaksl havalntoa la1-
tllasta. (Iuva ,)

Uisto.gjg

DnslnJlålBet haukat saavuttavat furun seudun huhtlkuirlr puoli!f,-
1Issä. KevätDuuton hulppu sattuu aJanlaksolle 26.4. - 5.5.-dslin-
tl.misen toinen hui-plu on touko-keeäkuun vaihteen molebmin puolin.
Kyseessä ovat tä1löln parittonat ke säki erte 1j. J ät.lrionelr tä11-a1sen
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harhaLLi Jan on havalttu nuuitava! etelä.tlpuoletdtln lhanauuntlln.
I{eLniikuun tyh j1ö se11ttJrnee retkell,yaktlvlteetln La6ku11a.
Syysnuutto keståä elokuun alusta lokåkuutt allruun.Hatalniot kes-
kttttrqät aJanJaksolle 22.A. - 9.9. (noln 6O% syyshavalnnolsta).
Vilnelnen havainto ha&la,haukasta on tehty 5.1O.lau1ukto 2.

Drl tvlsDiirteitä

legtgtLyygtÅ: erälir hatalnnon rukaan }1lto - räpyty8r15 lyöntlå
l1lto Jen vä1i11ä.1":yös lokuttelua on havalnnoltu tapahtuoeen, lopa
uselta kynDenlå g€kultala yhteolnenoon.
gultguluglgeåtg !ulhin_11ntu!h!t : ( euoraan koltlf ta ) Ol-lEre tulo a-
9a Vä€trå SeverkeLtln Ja KlttulllD vä1istä BalEeE notkantlllan,
kun eteläåin pälrl tähyEtrllyt Jukla Håinä1älren huudahtL: trtlro1la
ajaa suurl 1lntu takaa plentä l.lntuelI,Johon aueklrJolttanut
väl"ittölqästl tot6al sen olevan koko retken aJan L.ar'ltel-tu DerI-
kotkarHallaatua afblcillarkoD€a vaLkopylgtö Ja tekaa-aJettava
(Ja ajaja) korppi rCorrus corar.trotkae håtyytte11 tolnenkln korp-
pl Ja ylenpänä todettllD vle16 Jonkln buteon kokolsen peilo!! kyt-

oor 5Ä Hg.t^rr'-
NYi iÄ\LÄ o^)
Yl Ä u ko^J
€ PTIN EN
PY{Ä Rorst ..

tällevän nerÅkotkaa. Nahl rt.lu jatkul otkarliilr Iåih€styesså

\ \ Ja lopuLta niös åskeinen leto hlkeenttl
\ I lEonpaanså, Jotloh se syöksyill-essälhl

O \ \ ensln Befyenlrrbuieon tapaLs e€ ta n tper-
O V nlksekal tal auohaukakst't Ja ]opuk8l

haalalaukaksl rl,lilyus ulgrans, lflan Lal-
ltausdelkke J å. Kun D11vu6 Jåttl, kotkan
rauh&atr, tå!!ä laskeutul rantakalllolle

er
6?tt'

korppLen lalvolsaEtl ahdlstaesaa.Se at1-
tol otkantln hyateerislDe JrEpd]|ls tö!r-
suo J eLutarkasta J ine en l.lpua sadan Eetrln

Kuva I Haalelaukan
esllntJ.lnl-Epalkat Var-
si]Ials-Suonessa kaut-
ta alkoJen

a
o
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pä:illin, ennedkuin lenndhti sJrveEiäfle Eetsäiill - koxpin potkanen
JaloissaaD.Kun sa.Ealla vlelä nuoll-haukka sulahtl 6uoraa[ yll
pohjoiseen, jotlne ![yös haarahaukka o1l kadouut,voltlln todeta,
että o11 tehty l,lntuhavalnto. n (Oeno Klvlyuorl + JrEpäriatön-
suo jelun tarkastaJlen koulutuspölvLen osaottaJat)

lgg]3lEgl Haaxahaukkahavalnnot yuoslttaln llY:n alueella
B =kevåthavainto, E =kesätay., E -sj'yshav.

I{aarahaukkahavainto len Jakautu4lnen lruod.ena joittain,
NelIö vaetaa yhtä havaintoa Ja nunero on ky€e1een havaln-
non pä1vämäärä ko.kuukautena. I =1 .- 10. pvä,If =1 t,-20.pvä
III =2'1. -r0. pvä

L II,IIUl/A LOKlJllAU$ TAI'IAA}I

- POIS ]'IAPPAItY$IA !

MÄITTI VAITA

Useimnat muistanevat, että l intuval o l(uvaus oli valtavan suosittu
luonnonkuvaussuuntaus 70-1uvun alussa ja puoliväfissä. Tänän hetLen
luonnonkuvaus on laajentunut korostuneesti muillekin a1ol1le, ltiin-
nostus lintuibin on edelfeen ky11ä suuri, eikä vanqasti täysin ro-
nahilakaan, ei11ä 1inlrut ovat jatkuvasti haastava aihe. 'iHe'r ovat
kauniita, vilkkaita, virtaviiraisia - siis lyhyesti valokuvaukselli-
sia, l,innun käsisulat ovat hieno visuaalinen elementti varsinkin
linnun laskeutuessa tai fähtiessä lentoon,

trintujen kuvaaninen on kuitenkin kovaa honmaa ja vaikeaa, vaikkakin
nisäkkäiden kuvaanista helponpaa, Lintujen kiehtovan e1änän kuvaajaf-
ta 1/aaditaan paljon! kärsivä11ieyyttä, pitkäjännitteisyyttä, Iuovuut-
ta. Kaiken lerustana on oikea aeennoi tr.minen.

Mei1lä kiikarinkantajilla on ikään kuin myötäsyntyisestl --räs etu
ouolellarnme: kohtuullinen lintujen tuntemus ja innostus oppia lieää,
Ja ee on jo vankka perustus, johon rakentaa. Lintujen kitttäyty i-
nenhän on melko kaava.naista, ja kun niiden tavat kenan oppii, niin
sana tieto pijtee vielä vuosienkin kulutiua. Yksilöl1isyyttäkin toki
1öytyy, jopa pakoetäisyyden suhteen (esim. yksinäinen kurl(i tal jo-
kin kahlaaja on kesympj. kuin parvi).
Valokuvauatekniikan kehittylxisestä huolimatta on edelleen ongelmana
tarpeeksi lähelfe pääser0inen. linnut ovat oppineet vuosituhansien
aikana pelkäärnään ihmisen pystyasennossa liikkuvaa hah&oa. NiinDä
kuvaajan allruvalnistelut ennen varsinalsen kuvaanisen aloittamista
tähtäävät usein siivekkäiden ystäviemme tärkeinpien aistien, näön
ja kuulon, pe t täniseen.

Piilokoju
Täseä DetkutBstoiminnassa näyttelee valokuvauskoju keskeistä roolia.
Kojun käyttöä ei pidä väheksyä. Niin tekevätkin vain ne, jotka eivät
o1e kojussa tuntiakaan viettäneet. 0n selvää, että taitavå piiloko-
jun käyttö on koko lintukuvauksen perusta. 0ikein rakennetun piilo-
koJun nyötä kuvaaja sopeutuu luontoon, tulee osaksi sitä ja vapau-
tuu ihmisen hahmon asettanista kahleista. linnut luulevat kojua
i6oksi kiveksi, vesillä piisartrinpesäksi tai elvät havaitse hyvin
naamioitua kojua lainkaan. Auto on myös tolsinaan hyvä piilo,

Kojussa oleskelu ei o1e puuduttavaa kykkinistä. Aiheen ecesottamus-
ten seuraaminen useln vain muut aroan rnetrin etäisyydeltä on io sinän-
sä elänys, jota tavallinen llntuharrastaja kokee tuskin I(oskaan,
Kokemuksiin voi lisätä v?.ikkapa laineitten liplatuksen, myyrien vi-
l<inän, västäräL(in istuinisen kojun katolla - kaiken kaikkiean rento-
uttavan tunnelmanl Eikä unohiea sovi sellaisia kivoia piristyksiä
kuin pakkaeaamut, ukkossateet, tohelot hirvet tai sisään t,rnkeutu-
vat käärrneet,

Piilo on luonnonkuvaajan työvliline sanoin kuin kamera. Piilo rnuovau-
tuu kulloisenlrin tarpeen ja measton nukaa!. Väri1tään se on milloln
vaalea, milloin vihreä tai rlrskea; muodoltaan korkea tai natalai ma-
ter'iaaliltaen l(angasta tai l(ovalevyä; si jainniltaen puussa, naassa
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tai vetten pää11ä. Pääsääntönä on pidettävä, että piilo sopeutuu
ynpäröivään luontoon mahdollisinnan hyvin. Se vol o11a myös ykein-
kertainen, makuualustalle paneutuneen kuvaaj an yLleen vetänä naaston-
värinen kan€;as. Ainakin eeuraavat seikat on syytä ottaa huonioon ko-
jua laken4ettaesse ja käytettäessä:

- pi eni ko koi senman ja kauempana sijaitsevan 'rvalekojuntr käyttö
ennen varsinaisen kuvauskojun pystyttärnistä.

- koju tehtävä yö11ä nahdollisinmå.n nopeasti.
- naar.4ioit ava hyvin 1ähinaasto sta keräty11ä materiaalllla,
- kuvaushetken Eopiva valalstus suunnitel"tava ja otettava huo-

rioon jo kojun py€ Ly Lyshe t kell ä,

- ei rislrja tai nuita esteitä kuvauslinjalle. Taivutetaan si-
vuun, ei taiteta.

- nonilcäyttömahdollisuus: volt rristuttaarr Iähitnaastoon istura-
puun, sopivan kiven tai vesikasvimättään, Joihin linnut pysäh-
tyvä1.

- ruo l(ahoukut time t i ueeln yhdessä edellisen kohdan kanssa. Eein,
kurjet vehnänj yviltä !

- ääniatraptien käyttö linnun reviirillä. E6ii{, Dyy pyypi11i11ä.
- lentol(uvlen ottornahdolll6uusi ts. objektilvl tarpeeksi vä1jäs-

ti kojuun tehdyssä aukossa. Suorita n6. panorointi,
- kojukangas riittävän paksua; kuvaajan hahno ei saa näkyä läpi.
- kangas ei saa lepattaa. Klrietä eisäpuolelta håkaneuloilla,
- nitä natalanpi kojun ma1li Bitä vähenmän linnut 6itä vieras-

tavat. Ympärille aitauLsen tapalnen, jotteivät to11ot hirvet
ta11o, Saaristossa käännetyn veneen mallinen.

- puuhun tehdyssä kojussa naanomistajan lupa.
- puolituntinen siivous kuvausten päätyttyä.
- uaein nentävä yöIlä ja lähdettävä yö11ä.kojueta.
- hiljaisuuE heti kojuun nenon jälkeen, Kuvaalraan voi ruveta

myöheIIlInin,

Kuvauspail{ka valitaan ke skite tyn lintuj en suosinan ympäristön nukaan,
ei keskelle järvenselkää, vaan llntujen suosimaan pieneen lahdelmaan
tai lampeen; ei keskelle suota, vaan lintuJen käyttäytynoisen seuraa-
nci6en jälkeen tehtyJen päätelmien nukaa-n. Hyviä kuvau€meastoja, jols-
sa häirlntää tapahtuu tuskin lainkaan, ovat ainakin erilaiset ruokin-
tapaikat, 1uonno11iset molrailupa1kat, nukku apaikat, pesänrakennus-
taTvikkeiden hakualueet, soidinpaikat, keväiset pä1vet, Jäitten sula-
kchdat, liete:rannat, suolanmet yn. I{ojun käyt t ömahdo11i suude t ovat
lähes rej atto'nat,

0n, kuvaaminen ei 01e helptoa, kuten ei hilpinä11ä tai muutontarkkai-
1D.:alliolta yl,i t tä!dnen'(ään. Lieneekö siinå- eräe syy peeäkuvauksen
1å?joittemieeen, tuohon kiisieltyyn ja parjattuun lintukuvallksen
a1asn. Koko luonnonlruveuksen idea lähtee, Ja on aina 1ähtenyt, fuon-
non tunnetuksitekenisestä, eräi:nlaisesta rehelli6estä euhtautuni6ee-
ta luontoon ja sen ilmiöihin, Tämä rehellisyys, valokuvaul<sen nyötä
välittyvä totuus (ndkä nainio väline kuvauo onkaan tässä tarkoituk-
sessal) on hyvä ,'oui6taa pe säkr-rvaukse st akin puhuttaessa. l,intukuvauk-
sessa pesintään liittyvät tapahtunat tu1lsi eeittää siinä sulteessa
kuin ne lintujen onassa elärnässä esiintyvät, Ei enempää, ei vähempää.

KIJVAT

IVIA T T VALTA





Herkästi häiriintyvien tai erittäin harvinaisten laiien kuvaamista
pesältä on tietysti vältettävä. Valistu€ tuo tässäkin asiEss? par-
haat tutokset. Häirinnäl1e alttiita ovat nn. rastaat' kyyhkyt' töyh-
töhyyppä, useat vesilinnut, kirviset, haukat ia tietyeti huuhkaj a ja
kurki. Varislinnulsta varsinkin närhi t arkkas i1mäi s enä on hanakka
käyttänään hyväkseen kuvaajan tai liniuharraetaj an 1öytänän avopesän
antinia, Joten olkaepa t arkkana.

(uva tehdään - ei oteta. ei näpätä

Yhden mieleiseni kuva.n saamiseksi ainakln nlnun on l(äynnistet bävä 'rä-hintään p6rl päivää ke6tävä kuvausprojekti. Iiyviin tulol(siin pääsee
vain vaivaa näkenä11ä. Valokuvan teko on kuvan eri osa-alueiden ha1-
lintaa. 0n nivellettävä yhteen tausta, kohde, perspektiivi, väri, sävy,
sonmitefma yn. oppia yleisistä valokuvailnai suun liittyvietä seikoista
saa alarr lehdistä, ki-Tjoista, työväenopistosta, kamerakerhoista ja tois-
ten aikaansaannoksia tutkiskelemalfa, ftse olen vlrosien varrella havain-
nut nE. fotovihon tarpeellisuuden. Llntu- ja nuut luontohavainnot toi-
seen ja valokuyaukseen fiittyvät muietiinpanot toiseen vihkoon. Siihen
kannattaa tuhertaa vähänkin menkittävät tapahtunat ja vastoinkäyrniset,joita kuvausprojektin yhteydessä on sattunut. En tarlcoita aukkojen tai
aikojen kirj aamista, vaan tietoja lintujen i{äyttäytymisestä, jå:itten
sulamisesta tietystä salmesta, kuvausedellytyksistä tietyllä valaistuk-
se11a, filmln kehi tysko ke ilust a tloe. ondsta kokemuksista, usein y?ityk-
sen ja erehdyksen kautta, oppli todella paljon ja kenties mieleenpainu-
vlnnin. l,iui1ta kuvaajilta kannatte3 Lysellä heidän töDDäi1yjään.

Valokuvateknisetkään seikat eivät luonnonkuvauk se s ea o1e ylipääsemät-
tömlii. optia aukoista, ajoiBta, terävyysalueista ja fiLmeistå: €aa alatr
opDaista. Er4itä lintukuvaul(sen erityispiirteitä lienee kuitenkin syytälcirjata. Sonmitelma e1i konpoeitio on lint ul.u,/auk se s sakin varsin täi-
keä:

- et pääkohdetta kuvan ke6kelle, vaan kuvan kolmanneksien leikkaus-
pisteeseen (ns. kultainen leikkaus), Näin vältetää_n kuvan +ylsyys,
j ähmet l,yne isyys, st-larLisuus.

- linnun katseelle tai lennolle tllaa, jotta kohde ei törroää kuvan
reunoihin,

- uintivana nukaan tai Juokeevan Imennyt matkar,.
- kohteelfe vastapainoa kuvan toiselle fohkol]e joko ajatukselli-

se1la ratkaisufla (esin. katseen suunta) tai kuvepinaan jaoitte-
1ulla (esii[. kivi, aurinko, tunl4uus, epäterävyys), jottei kuva
"keikahda kunoon".

- klassinen kolniosommitelna tai pääasiat vaikkapa aivan k,.ilmiin.

L{ahdo 1li suuksi s on lukuisia, Käytä vaikka kol'ostettua synmetrisyyrtä
Lai tässä mainittuja nonivivahteisenpia ratkaisuia. IIyvä on nyöB nuie-
l,aa, että kuvan optinen kesklpiste sijaitsee jonkinverran natemaatti-
sen kesr(ipisteen a1apuo1e11a, joten kompositio on aina tukevanpi, ni-
kl:li raskaat ja tummat ainekset sljaitsevat kuvan alaosassa ja 1/aaleus
ia väljyys yläosassa. Ilnaviksi tarkoitettujen lentokl.rvien kohdallalilanne on tietysti täsnnå:1leen päinvåstoin.

Teknisistä seikoista kannattaa kiinnittää huoniota filnin ]/allntaan,
frlustavalkopuolella valinta on helppo, sillä markkinoifla olevat 400
rsan filmit ovat korkealuokkaisia. Väririntamalla en tiedä yhtään 64
asaa herkenpää diafilmiä, johon voi6i o11a tyytyväinen, Värlnegatiivi-
filrnit j5ävät puolestaan ,jä1keen dlafilneistä eikä vähiten kcpioiden
\.rono1 laadun takia, joten ne pitäisi slis tehdä itse.
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Obiektiivelst. ovat lintLri(uvaaialle käyttökelpoisia kaikki
nåÄtA ritkiin teleihin, Useinmin tarviisee tuollaista 75 -
tä ja 4OO - 5OO nillistär joifla kail(easti ottaen tcisella
lin;ut maiseroassa -kuvat ia toisella potretit. Jafustan on
mahdollisimman tukeva. Hyvälrsi olen havainnut Velbon AEF:n.

laaj akul-
150 id1li s-
otetaan
syytä o11a

Pltemnäf1e ehtinyt lintukuvaEja tarvitsee kosolti muuta rihkamaa,
jcilta voi vaivattonannin toteuttaa ideoitaani höyhenmalruupussi 

' ku-
mivene, kaukofaukaisi!r fi1!iinsiirrin, suodattimet, atrapit yir.

Eteel]päin rohr.eudellal

llijä11ä kdin fijä-11ä rupeaa oleraan tätänykyä upea karnera ja jokin
tele hånkittuna, ,.ijä voi olfa nuutontarkkeilija, petomies, lengas-
taja, jopa pinnamies - naisiakaan unohtarnatta. tleensä nippelikimpa-
leet ovåt kotona naftaliinissa, mutta toisinaa-a huseerataan pitkin
rantoja ja netsiä räl.ekyte11en sinne tänne, I{oko touhuota on tulok-
sena tyhjä lolnpakko, täyityvä roskakori, tarvikemyyjien hymy je fil-
irinvalni staj an hohotus. iauten suomal3inen valokuve!1s yle-onsäkin ei
linjrukuvaus kaipaa tä11ä hetkellä mitään tyytyväistä pään piil1Ie ta-
puttainista, vaan pikearin'(in piis'{ånsivalluksia, j otta päämäärättö-
mästä näp,räi1ystä päästå:isiin eteenpäin. Kaivataan tavoitteen asetta-
nista, vekavampaa suhtautumista, harkintaa, työtä ja taas työtä.
Tässä tilenteessa, kun järjestelmäkaneroiden myynti on :r1o:u3s:;t 7r%
viinoe vuodesta, kun val o kEvauskurs si t ja kaikenkarveieet safarit
täyttyvät innolckaista luontokuvaajista ja kun vanhoilla vienosillakin
on varirLasti kaineransa ta11ella, ei voi l(uin thmetellä, miten vähdri
kuvaajien aikaansaannoksia näkee julkisuudessa. Kaikki ei voi seli,t-
tyä e,.r. hutiloiduilla työskentelyrnetodeifla, vaan arkuus ja kritiikin
pelko kukoistavat, Tekosyyksi tarjotaan ltl-al1ista vaatinattornuutta
ia olenatonta kunni anhimo a.

Suomessa ei ole puof iamnaiiif aisluonnonkuvaajaa ( a-nmatt:laisia 1leneeyksi), joka olisi keskittvnyt yksinomaan lintujen kuvaamiseen. l,aaj as-ta h.uastelijoitten ken-i:1stä aaattaa 1öytyä jökrxen. Ei ole siis ih-
ne, etiei varsinaisia persoonallisen tyylin onaavia lintukuvaajia oLe
ilrdaantunut, Persoonallinen ilnaisu, jos sitä on, jää sanan kuvaaj an
muun'ruvatulvan joukkoon selkiintynättä selkeäksi tyyliksi. onaehtoi-
seen työ€kentelyyn kykenevillä harrasielijoillå olisi nyt hetkensä
tuottaa uutta ja iskevää.

Tä11ä hetkellä on lintukuvan perusonselmat voitettu suonalaisen fintu-
kuva.n parhairnmi st o ssa. Epäilernät tä lintukuvan t ulevai suus suLrntautuu
yhä enennnän kuvaajan oniin luoviin tarpeisiin. Ennustanpa, että vä-
rin ja velon {:iyttöön tulee rohkeutta, sanoin somniteln1all lset uutr.ru-
det, erä5lnlaj.nen vaikeaeelkoisuus Ja moniiasoisuus tekevät tuloaan.
linnut tulevat esiintyrdään yhä enerunän lrmpäristö€sä:in, ekof ogisessa
loke?ossaan tai alistetussa asemassa .]ai6eman osatekijöinä, son itel-
mallisina tiytehahioina. lai sitten linauista kuvaiaan vain o6ie,
anatoni€ia palojai Tähän kaikkeen on hyvät edeflytyrset valokuvauksen
yleisen :iehit,\rk6en jå iatkuvan 'liinnostuksen nousutr 1yötä,

lintujen krlvaanirlen on ep:i1eldttä ineie:istJsvietin 'tJrydyttänistä, Se
on tieto:, lajeista, etologlista, valo'ruYaustel(nii'i sta, konpositiosta,
estetii'<åsta yleensä ja väriop-ista, 0ähän tieiouteen kurr lisii:it oman
ideointi'ry.rysi j:i siikeän toteuttanisinnon, ovat tulo iset varnastl
sellaisia, joista on täysi oiLreus ol'.e hienan ylpei:i{in'

PO|lJAI{TII(AII ES IIIIIY ]tl ISTSIA

VARS tilA t$ - $ U0 lllt ss A

A1{IT1 KAR],IN

Pohjentikkaa pidetädn Varsinais-Suonessa melko harvalukuisena Desirä-lintrma. Asian selvittämiseksi on laadittu tåimä katsaus. flavaiätoja
on pyJ.detty TLY:n jäsentiedotteisse. Iiaikki saadut havainnot on vie-ty.yhdistyksen 3rkistoon, jonka aineistoon tähti ketsaus perustuu.
its.ikkiaan on s.la Lu havs.lnLoja '/0 henki l ö. ti, .jotkL ovab havoinneetyht.ensä 802 ponj.-nljkk-a, ni!ä Lel<ee 5.9 Li<kae/ I erlt_lö. pesä1öy-
Löjä 01 iehty 1), pp_kuelöytöjä kaksi.

Seuraava lista kertoo vähintäei-n kJftLnenen pohjantikkaa hayainneet or-nitologit: Lennart Saari 53 havaintoa, Dsko Gustafsson 46, Rauno Te-
no\,'uo 41, Janno Leine f5, Veijo Peltola 25, Tapani ttr]l:lninen p4, Hs:r-ri PäivärilrLa -9, Dsao Tar-oonån 1b, J,akL.o.:eiiroren 16. lsno Lahto-
ne4 15, Illarkku J. Saarlnen 15, 011i TenovDo 15, fiatti florania 14,Lolf Karlson'14, Asko Suorenta 14, Arvi Uotila 14r Hahnu Kornarno i3,Risto Saranto 13, Jyrki Uotila '13, Nsa Lehil oinen tT, Jouni Saario11, Antt,l Kerlin 10 ja Jorria Tenovuo 10. ltrityisesti'lai4ituille,
mutta nyös nainitsenattonille kuuluvat suurir",nat kiitokset thmiin'
katsauksen laatinisesta
Esiint.lftlnen koko rraasså

PohjEntikan pesinnii4 painopiste on kaikkialla maassa karuilfe rnetsä-seucluille, mutta pesiniimaaston kuvs.ukset vaihtelevat erj_ a1ueil1a.favalfisesti se pesii kuusikkcvsltaisissa netsisså, mutta nyös män*tykankaifla on melko yleistä. Pesivänä pohjantikkae tavataair koko
maasså, nutta Tunturi-Lapissa ja Loutlais-Suonen eteläosissa se onerittäin harvinainen, ?ohjantikan valta-aluetta ovat Tornio - Kai-
nuu, 

_ 
Peräpohj o1a ja lletsä-Lappi, missä laji on yfeinen, joskin kaik-kialla hal'vaf ukuinen. Vuosit raiset kannanvaihtelut näyttåvät pohj oi-sessa suufilta. Pitkäaikaisia nuutoksia esiintynisesst naas salr,,ne 

_ 
eikirjallisuuden pohjella void& iodete. Ilneisesii pohj antikkakanta

oa kuit enkin netsänhoidon lnoksi nopeasti taantumåsså (plv) .
PIV tu,-1tee Varsinais-Suomesta kolme pesä1öytöii ja yhden pesj.ntää
aloittaneen- perin. Nåimä havainnot on. slsäflytetiy ilihän äineistoon,kuten nuutkin kirj alllsuushavairmot (mm. tintumi;s- -ie crnis !enniöa-lehdet eelattu). lvös patnenin arkiston havainnot ovät Tl,y:n arkis-iossa.

:/ar.ir ais-iuore? 'lcspul.ic1LpilLa oD tenLJ joi1,akj, selvityl,s,ä poh-:.lnli\a'r psi iLJn.i-iesL-., F.sl ar Jrrn, 1976) :3i.tLLs^- .ajin sanc..harfinalsen& pesiväksi lsjit(si Tarmelan seudu1Ia, misså larejä lie-nee pesivänä vain nuutama. Talvisin kieriefevanä jokseenlin [grvi-nalnen. Tanrlelan seudun tiheysarvio on noin C.5 päria/ 1AO kmz(Fiskaryn. 197 6) .

s'irt],n i4-n Val. iina's-Suoresi d

i:eikklaan on käsitelty 634 havalnioa, jotka on esitetty taulukossa 1.ur{1n [ava11to terkoittca y']tä nähtyä iilikaa kyseisenä kuukautena.
lElrjen sur_nna eroaa alucsa esrtetl.stä, kos,ra sanaa tikLea on voinutolla liat sonassa u$ eanli henkilö' :arråne p:jivi,:rnä, pesinahaveinnot
lilj.sitelfään erikseen.-



Pohja]ltikk.havaintojen jakaut&inen kuukausittain,Iaulukko 1.
I vrI i,arrl x xI xII Yflr.

3 3 1 17
4 1 1 12

117
15 1 9 4)22 22 12 A7
12 2 1 45
9 11 9 67
41555
86441
53-46

334668B3-43
14a346
93140

-7

rt(
?
1

5

19
5
6
1

1

-2
-1

::
-12-

11
1-

v1rI2-

::

;-2-
53
-l
2-

IV
2
1

1

:
'1

3
11

2
11

1

2
6
4
1

1

1

4

;
3
B
4
1

6

;
2
4
1

II

a

4
4
6

13
4
3
2
4
1

9
1

2
2
9

16

B
9
B
3
1

1B

7
3

III
1926-64
1965
1966
1967
196a
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
197 6
1977
197e
1979

11
4

1

Yhteensä1o5 52 42 46 25 5 6 B 72 150 77 55 643

Initen til<koja on havait"u lokakuussa, jollojx on pohjantikkoj en
va ellus voimakkaim[i11aan. 0an]rn:ikuun suureen havaintonäärätin vaikut-
tanevat sekii talvilintuleskenrrat että ns.rrpinnapainer'. Syksyllä vael-
lus alkaa jo elo-syyskuussa ja sitä kestäd aina narras-j oufukuuhun
asti. llonet tikat ovat pysytelfeet ss,.toil1e afueilla talvikuukausinaja vasta keväai11ä ne ovat lähteneet pohjoisenmaksi pesixoäåin, Koska
pohjantikka on keväälläkin hyvin vaitelias laji,se j;ä helppsti ke-
väiin huumassa huornaamatta. Ilyös pesintäaikana l'aji on hlrvin hiljainenja piil-eskelevä.

Alatelo (1972) toteaa pohjantikar siirtJrvän talveksi etefaiåin pålin.
Pafaaninen pesintäeluei1l-e tapahtuu hitaarurdn ja/tai hajanaisemnin,
koska kevädn sij-rtJEtät ovat syksyistä pienempiä (Älatalo 19'12). I'dtr,d
havaitaan nyös tässä åineistossa (ks. tarkerorrin vaellukset).

Taulukko 2. Sukupuolelleen tunnistetut pohjantikat kuulausittain.
I1 ITI IV V Vf VlI VIII IX X XI XII Ii]]T.I

koiras 42laalas 37
nuorL
ei niiär. 2 6

42 23
14 16

19 16

27 14 15 6 1 2 'l
17 16 14 123 21
a12 17 712 6

IB
7

47

233
162

7
240

42
24

5
79

YbteensiiloS 52 42 46 25 5 6 A 7z 15o 77 55 643
sukupuol.
näiiri-
tys - % 75 B5 71 63 7z Bo 67 25 5J 47 75 '11 63

Su]<upuolelfeen pohjartikoiste on nai.äritetty 63 %. i,aifaly.s! on irääri-tettt 36 %' naeraiksi 25'; ja nuori] si yksi prosen[11. I]arnaapää iitois-
ta koiraiksi oIi nääritetty 11 % ia ',esraaksi 12 % (Kar1ln 1979b).
?lkkutikka-oineiBtosta Varsinais-Suonesta vaste.ava.t luvut olivat 21ja 13 %. Pohjantikka on täten plkkutikkaakin selviisti l<esrmpi ja tu-lee siten helponmdn sukupuc1elfeen näairitetyksi. l,ltiiiritysten koiras-
volttoisuus pohjantika:l-1e j ohtuu tod.enndköisesti siitd, että koiraa..1
keltainen pä:iLaki on hefppo havaita. S€lra ilndö on todettu h&rnaapää-(Karlin 19?9b) ja !ikkutikalla (Karlin 19?9a).
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Talve11a sukupuolelleen rrääritettyjen tikkojen osuus on korkein, sil-
1ä linnut ovat tä11öin kesyjä. Kevää1lä koiraiden osuus el poilrliea
naaraiden naärästä. Tänä johtunee siitä, ettei koires 01e nltenkään
näkyvä kevääL1ä, kuten esin. harnae!äiit ikl(a, jolla on selvä ja. ,Luulu-
va soidin. Käsiteltalvästä aineistosta 1öytyi ainoastaan viisi havain-
toa, jotka koskivat soidinta: 7.4.1974 koiras ru,'ruiutti, 7.4.1974 naa-
ras rlr&rutti, 30.4.1972 koiras ää4tC1i, A.5.1977 koires ru,'ulutti ja
15.6.191+ naaros !ärrytti puhefintolppaa. fäten voidaankin todeta,
että pohjantikka on huonattavasti sukulaisias.n hil j aisernpl ]'r-nt:iri
vuo alen .

Taulukko J. Pohjantikkahavainnot krmnittain.
furku (Ruissalo)
Kustavi
!aat1la
Uusikaupunki
Askainen
IIl et oinen
l,ieto
Kalanti
Veh.naa
Pöytyä
Rusko
LIarttile
?ertt e1i

1969 1 .-26.6.
19't2 6.7.

197 4 15 .6.
1974 2'l .6. Kar.
1975 16.6. Kis
1974 8.7 ii-ou

79
33
19
14

9
7
6
4
4
2

1

1

179

2)
16
10

7
6
5
4
3
2
1

1

(84) irJ,'nättylä
Patainen
Ral sio
Karinainen
Perniö
ltraantali
Painio
l'lerinasku
Pillrkiö
Iniö
Taivassalo
liauvo
Sauvo

Kaarina 68
Dregsfjärd 2)
Koski TL 16
Yfäne 12
SuomusjärYi B
Korppoo 6
Pyhgranta 6
Salo 4
L[]'!ämåikl 2
llasku 2
Haliklro 1

lilousiainen 1

fiTEensf;-C?'-T-
Pohjantikkaa on havainnoit si j oi st €! riippuen tavattu eri puolilla
naakrmtaa. Turku ja Ruissalo ovat luonnollisesti aineiston karjes-
ga.

Pesinnästd

Ärkistossa oli tiedot 11 pesinnästä, ninkä lisäksl liarhundki (1979)
tuntee nefjä p e sinttitalausta. SeuraavaEn listaan on kerätty niiistä
pesinnöistä saadut tiedct:
ruosi päivä klu]ta peEäpuu

196A Yl

1A27 Turku
1947 1A.6 liou kuusi 2 metriä
1967 18.6 Kal kuusi (kuolfut) 1.5 n

kotkeus naasta muuta

?
1m
Jn

. asä1öv+ ö
39 + 4" pulr.
kanahauklBl Desä 1ihefl
d9 + pciite sia
kamahuukan peeä 20C r'i
poik. läåt. 21.6
kanahaukar pesä 40 n,
pesä tyhjb: 7.7

kerj liävAt poilraset

Lai
Koe
guo

haapap ökkelö
?

ko ivuk el o
e1ävä kuusi

Yf laho l1aapa

niinty 7 n
ndnty (ve,nha lrof o)?
nainty 3.5 n

l:arhunäen (1979) aineistoesa on lisäksi pesäIöydöt seuraavasti:
kalliomänty kaksi pesää, näntykefo yksl pesä ja kuusipöirlrelö ylrsi
peEä. Lisai|si Karhllmäki (1979) ilnoittaa löytaineensi; yLden pesån
kanahaukan pesåir1 1äheisyydestä. l,inkola ( 1 957) ilnoittea löytEineensä
10 pesää kuusesta, ko1r1e koivupökkeföstä, yhCen männystä ja y1.den
nuoresta haavasta. Täten nd.yttää siltä, että pohjontikka pesii Hä-
ineessä en er-n-r:nän kuusiin je Varsine.is-Suonessa enennän nintyihin. lin-
kola:r (1967) aineiston pe.jien korkeus vaihteli 0.6 - 9.0 netriä (kes-
l:imäb.rin 3.5 netTiä). LVös Va.rsiiais-Suo$en aineistossa pesien kor-
keuE maasta o1i atala, 3.2 metriä.
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(arahaukan pesien läheisyydestä on Varsinais-Suonessa 1öydetty ne1-
jä pesäri (27 ij). Linkolar' (1967) aineiston 21 pesästä tai I'eviiristä
17 cn sijainlut sarnanalkaisesti asutun kanahaukan pes:in lähinaapu-ris-
sa l0 - 4OO netrin etF,i s..,'.r/(1ef 1ä. Linkola (1967) toteeakin kana]1aukal-
ls. ja pohjantikalla olevan sanantapaiset biotooppivaatinukset. lliol-en-
nat lajit vaativat strjaiistä netsäaluetta, tuoretta naapohjaa ja van-
haa nahdolfisinrian vähän hakattua puustoa.

ILV:n nukaan nu.']idta alkaa toukokuu! alussa, joskin pääosa kannasta
nunlnee t ouli okuun 

- 
l opusso . ^Varsinai s-Suomen aikaisirrnat poikeset läh-

tivät pesästä 23.6. VielJ 8,7 on poikasia tavattu pesästä, joten poi-
kaset lähtevät l(oloistaan kesä-heinäkuun vaihteessa.

l,aitifassa on 23.7 tavattlj' poikue, josca oli koires ja yksi nuori
lintu. Toisen poikueen tuntee Karhumäki (1979) Safon seudulta. If-
rneisesti poikueet häviÄvät mel-ko nopeasti pesien ]iihistöltä.
Ilneisesti pohjantikka pesii harvalukuiseIIa koko Varsinais-Suomessa,
sillii siitä on arkistoon ilmoitettu t ouko-helnaikuuf ta pesälöytöjen
lisäksi 30 ylrsittäishavaintoa. osa voi koskea kesä1lä kiertelevlä
linlu,ia. Ti:-!'n vi-iltaavar .1inak-in seuraavat hcvairror: ?7.5 DT, Högsåra.
f .i; LLs, .lsoksri! 24.'. Kus, lsokari, 26.5 du,;(aja..ulma ja 20.5 Fuis- '
sal0.

Ruo] ailusta
Taulukko 4. Ilnoitetut pohjsntiken rrhavalntoalustatr'.

kuoll-ut kuusi
kuusi
koivu
miinty
puupino tms.
tannd

kLrollut n:inty
laho koivu

sähkötolpIa

37 tlkkaa
34
17
15
13

2f
2tr

:iisäksi pohjaniilra-n on havaittu ruokailevarl yhden kelran seuraavissa
kohteissar juuralikokasa, jätekasa, ka]1to, lahopuu, leppä, mökin sei-
nä ja omenapuu. Kaikkiaan oli ilnoitettu 112 tikan ravintokohde, nikä
on noin 20 % koko aineisbosta.

PLV ilnoittaa pohjantikan ravinnon lroostuvan kuof leissa havuluissa
eliivät tcalnäkooiiaiset ja nilden toukat. Llyös muurahaisten ja jopa
pihlajan@rj oj en nainitean kuuluvan ruokavalioon. Tässä aineistossa
havu.puiden osuus on 67 i;, jo+,en havupuut nuodostevat pohjantikkoj en
tdrkeinrnåin ravir.nonhsrkin ba ryh$än.

Peeien etsijöille voidaan vinkik€i. esittää PLV:n tietot ionka riuLaa-n
pohjantiklra hakkaa nuita useajrnlin renl<aite puiden runkolhin ineäLseen
niistä rnahls.a.

Vaeffuksista

8:issä aineistossa on ilnoitettu ainoastaan kaLsi vRellushavaintoa
ireviiältä: 23.3 kaksi tikLaa S ja 8.4 yksi lrr,v. syys-lolrelruulta ]lavain-
toja on huonattavasti enenmän (ks. kuva 1).
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jiuve 1 . If noit etut vaellussuLunnat potlj c-ttikaf l e sJ ;,'s-f ol:o,iuussa.

stl'sli du

Syyskuussa vae:l-lus on sur-tntautunr'.t selv:isti eteliiiin, nuita jc loka-
kuusse hajonta on melkoinen. Tb:1löin pohjolaen su'"'.r1ta on tultut mää-reäväksi ja etefii sekä lou]las ovat viefä r:tell(o valfitsevia.
-{1atalo (1972) esittää vaefluksen alliavan elokuussa Ja se 04 selvåis-ti voimakkainta sJö's-narraskuussa. PLV esiit:jä veellul:sen alkavan
vasta lokakuussa ja vuosien vä1isen vail!tielun olevan suurta.
Tåissä aineistosse on sekai lieviiiiltö että sylrs.yltä utkosaaristohavain-
toja, jotka on esitettJr !eureavassa: 27.8.1965 fsol(ari, 4.5.1973 Dt,
v:inö seträ 3. - 4.5.1975 Vänö. Ju].r,1on havaintoje ei o1e täesä ylltey_
dessii käslte1ty. lieväail,1ä vaetlusta tapahtdree täten sinakin ioutrö-
kurjn afussa. Syksyflä vaellus alkaa jo elokuusse.

Pohjantilrka on sikäli ihmeeffinen laji, ettii se vaeltaa talveksi ete-
läii.n päin, kun nuut tiicat tavalfisesti vae:Ltavat talveksi pohjoiseen.
Syytä tähän ei ofe tutkittu eik:i todistettu. Jäl]iipolvlen teht:iväksi
jäd.kin etsiä vastaus kysynykseen, t.1ilisi pohjantlket käyttiiytyvf;t n:ii.n.
(iri allisuus
Alatalo, k. (1972): llarnaapi.l:jtilian, vatlro s e1kätikan, plkKutihan je

pohjantikan esiintymiiestai guones.ie. - Savon Llronto 4r 41 -46.Fiskar, ll., .\. lTiitkulainen ti./i. Suolonta (1976): TarJlelan seudun
lin,rusto. - Lounais -llir)le en Luonto StJt 3 - 2A.

lle.rh!,rnäki, J. (1979): yiil1:ifuliui st en til-l-ojen esiint],r i.estl Desit!ä-
aikcra Salon seuduffa 1la7 - 1971 , - Ul(Lli-10 (1)t J2 - 31 .lif,rlin, A. (1979a): ?ilrkutil:kå. - Ulru1l 10 (,1)t t2 - a1 ,

.--11i.r J.. / 1979b): Il.rnorp.i:til{an eslintJrl,i:.estii lll,Y:n aluee-rie.
lo.0 _ la, _ u L rO li): _ -, .

l,inko.1.a, P. ( 1 967) : loh.i..ntikan, ?icoides tridactyluE, pesinj.sestij
Lå-nahaul:an, .r'cclriter Centiftn, ns,apu-l.uud ö ajFa. - Ornie
]rennicEL t1 (1)t p1 - ?4.

7 -o. .1 . Lt "i.L\'t.
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IV näytös e1i loppukohtaus

n1änän päätarkoitukseksl oli l(ohonnut sipelianrastaan hoitaminen. Koska
lentokonetta ei kohtuullisessa aiassa o1i.si saatu' pi'ättivät iniehet as-
tua valkoiseen faivaan, ioka juuri o1i lähdössä lurusta Saaristoineren
reitilleen. Vanha Taietelulentäiä nyrpisti konentosillalla nenäänsä näh-
clessäär !(eitä hänen laivaansa 011 tuloGsa ie mutisl ?eilityynestä säästä
huolinaita, ettei tä11aiseIla tuu1ella kyl1ä iun0oon aiettaisi, Lliehet
najoltiuivat salonkiin je alkoivat rnää:rätietolEesti rikkoa er!:stä toirnin-
taohjeiden pyl.äls,a(5'l /'x77 ) . Lilatka Junnoon 1aj-val1a on tuskallisen pitkä,
nxutta esimerlrikei nauttinalla virvokkeita ja ilrottelema11a irqokasta
lintr.rnie sherj aa voi kärsinu's käydä kevyemnäl(si.

- Njrt tuntuu siltä, ettei honmaa tä11ä kertaa nuljita, aavisteli Ee-
rl.k Voittoisa.

- Niin, Huonisaalnuna Korppoon Jurmo e1i Tuulien Junno eli Synkkä
Paikka näkee viisi miestä, joi1la ensinmäisinä Suonessa on tuhat elämän-
pinnaa. Sen lrunniaksil (niehet !<ohottavat pahvinur<ej e)

- Sen jäIl(een oteteanL{in kunnon Lrättelyote seare]-aisesta ia taidetaan
ost.ia kalasiajan kuukauden saalis ylihintaan:

- Ehkäpä nyös kiipeämjne Jurmon ]läntyyn ja uiskeDie,l,el]]I!e liolkkunienes-
tä Sant aseareenl

- Ynnä juoksennellaån numnella ehkä hiukkasen sanalla
- I,liahdo l1i suulc sien rajoissa on, etti kutsunme laivan

pä11e plnnåjuhliin ja tuikkaarfire l!ännikön tuleenl
- I[utta nyt. poiat, nyt ra:rhoitutaen, heii
- Rauhoittuniseflel (rdehet kohottevat pahviinukej.)

l,'latka eteni verr(aIleen läDi eyksyieen saariston. i{ötössä rynnättiin
Stockmanin kauppaan ja As!öseä mentiin kennelle vllkuttain€an AsDö-Jerik
-pelim.nni1fe. Saarlsto se vain eli teeaiseen tahiiin elänäänsfr kalkes-
sa 1äsnä meri, rnuotoaan muuttavat pilvet j3 josiakin johonkin käyvä tuu-
li vedenpj-nbaa tönimä6sä. Aspön j:ilkeen tuuriskeltiin uskaltaisiko Vanha
Taistelulentäjä ajaa suoraan Utöseen näin tyynellä llrlalla, ja kun todet-
tlin laivan kääntyvän sittenkin Jurmoon päin, sin€ahdettiin si11a1ie kä-
tevästi lrättelenään !(ivaa kilparia ja halukkaasti haklraanaan rusoposkie-
ta rlroriniestä sedä11i€eeti selirään. Vesissä silnin vakuuttivat pinna-
lriehet ja mlehi6tö ikuiota ystävyyttä toisilleen.
JurBo 1ähestyi. Kohta erottui lalturilla oula lsäksisjourteu kir'<asväri-
sessä peskissäi:n heiluttelemassa neljäntuulenlakkiaan. I(alastaja seisoi
totiser,e kö"vsipoikana pollarien v'i1issä ja po1ul1a ni:kyi saarellinen1(iiruht.van laivea vastann, ,i'iehei hypiihtivät retteristi laiturille rln-
k..t ee1:.'ssään, sylissä p3'.o1fiset petrolir<€4isierit ja k:ae.1 ,ul1ot. l(ä-
teltiin '<yrnaenen j,r puoli ninuu|tia. 3aarelalnen nerahti:

- -li'.r ska r-ri f.ra till'reLre?
- S:. sncb)t scm möjligt. ,:ar trivs l'iir sr11;n, v s,as.i HrLiSe!.
- Ko,,mer ni ihåg den dii|j |-,1e iiolen? Jag ]ar:. Ll4dra!...

Lllehet pai4elivat jo eseii,aa (ohti pineleväij poll.ue pi ':in. ia:.l"e1i1|ien
huuai vielä jo,alcin perään, nuii,. al]loiLllen r(!:'l.koi:iuuli ien)asi her-
jan l'roiviirs:,
iänpäss.: peloi vs1o, kani.in.r suitsut',efi iuiiug tuo'.s4:: i-.n ja -{aiosiii
roil(Lui einipunal;elteisie 1:lDalej-svaf-iek1p:ialeire '.uivuitassa, oula otet-
tiln oiiis esil,Dtkintaan, rasi:-:asta v..adittiin selori:ekoa. Lapirlitiee ia1-j:6ti, että rastss 01ei1i :.ännikös6: ja yleens?: jetlrDvasti sen itäpiiissä.

Jatkoa...

kirLuen:
miehistön kiin-
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liiinäpä todefla paikalli,nen li.ltu, ihretteli 0u1a silllrät pyöreiaä. lot-
riin311a, kivittänä1Iä, sori(lrinalfa, niin: ei edes työntäne11i s3anut lin-
rua in3tkoihinsa lernpipaikeltaan. Vain iltapä:ivisin 1lntu poilikesi .'länni-riön sisäosiin, mutte ei ollut l(ertaakaan viipynyt poissa 17 ninuuttia
iitrueriipaa, ja Lräynt1 ejoittul ai4e l<lo 13.35.-15.1O. vljfise)(si ajelrsi,
li:ä asioit? linnulfa o1i llännikön sis:josissa toimitettavane, si!ä 0u1a
ci uskaltanut viefä: ljihteä veikkailernai:Ln, xouita ofi kuuleilra kehitellyt
,joi:akin hypoteeseje iltaisi4 yksir isl.Llessaan, ja nyt'.ii hän .raipui 1at-
Lialle raienurtelenaan uu-,/uttevan, äänetiönän 4auruil kourissa euistelles-
sa?n nau'rL{aimpia keksistöjiän. Lliehei olivat h:rftioissaau, lämä o1i y1tä
helppoa rrkuin Iöisi sylilasta t irveellä p:jähänrr. 0u1a vsLrulr-tti valaehtoi-
:resti, että finnun ninen voisi jo piirtäa: havtsvih'(oon, nutta siihen ei'.uk:an tietenl(ään 1:jhtenyt mukaan. 'llerve pessi::lismi on paras kei40 epä-
onnea vestaan. Thnetystä herätti l(Lrn 0u1a itisiiksisjourtsu ilnoilrti nukku-
vansa yön '(alastajan luona. Hän oli sopilut pienestä vierailusta, eikä
halunnut herättää nLlita kolisiefenal,la myöhään iakaisin. ;iun rlies oli
mennyt, päivitielivät toiset, eiti er'rri'rert"lainen jurnonträvijä oli 1Llo-ruf noln hyvät suhieet !aika11!svjestöön, klrn vanho111a cli noik'ieusDin-
rlaL saa)rlisessar(in ty5 ja tuska. No, ofi oil(easta.n feppoisaa, eitä poro-
r j es hijipyi ilfalcsi jaloista.
":iehet kaivoivat mulrit esiin ia i,l-lånvietto lihti käynil1n, Tunnelna uh-(ri :iirinn::istä fänpöä. Toveruuden hen(i s:iv=Jrti 6äroitiä. liå:roä niehet
oLivat yhtä, he tiesivät, lrd'.b: elimässä o1i trvoittefemisen arvoisl:a, m.i-iä kannetti vaivaa nähden janota. loisiinsa he suhtautuiv"-t linrö11ä ja
hellyyAelfä, yrun:jriäväisesti ia auttaveisesti, jo etul{iiteen ouJ]astellen
toisen aetokset ja toiveet. Ulkona vallitsi pineä yö. I{aikki nikä jäi
tämän parakin ulkopuolelle, 01i lr.1'1mä:ä ja kovaa, muita riinpn:j k:itki si-
Båärsä hyvänolon tulteen, leDDoisuuden tiiv-istynän. Yhreelkuuluvuus länr-'nitti ja totisesti myls tee, jota nautittiin mukitol-l(u11:r. Juttelr,r etenivåivatta kuin metsäpuro keväisin uusia alueiia valIeten. Aiheita tuli ja
iäi taakse. Suiumiefisen vnnä:rtäv:iinen h.ymy kasvoill:,an he ruotiv..t no-
vii sien t oinia:

- Tä]]äkin hetkellä on linnunniniä, joita ei Tur-rssa voi ääneen 1au-
sua, koska eräiden harrasteLijoiden psyyke el liestä niide4 nlle1een tuo-
nia nuisto ja. Viittaan vain sitruunaväsiäräklciin ja alas,ranviklaan.

- Onhan se selvää, että 2000kn turh.an yhde! linnun takia saaitaa kis-
mittää, ainekin kun on vielä 1äheltä viuhtonut.

- Joku vielij. hernoifee vuodenpinnoista(ln. Jotakin nakkelia tai ka-
Jevaa staijataan ltsepintåisesti vuorokeude6te toiseen, :{irve:itä 4ärää
o1i $ruuten alheutianut, lrun joku netenatilkar] opetteja oli salaillut
rruoriväsyä koko kesäni

- Törkeintä oli, että eräs ornitofogi ehdoiti rdinulle ja Paljasjalal-
le osallistumista joho.rkin halr2-stajatutkintoon! I[i1tä näyttäisi kun kak-
6i ysiyslysin niestä ietuisi sielI:j l0 vuotta nuore!4pien joukossa vääntä-
mässä kieroista dioista lajia paperiin ja poistuisi huonoira.iin tul,oksinllrliehet llyinisivät osaaottavastii t:lynnä oil(euliettua närki-stystä.

- Joillakin läplruntattu pinnaideologia näär5ä kuulerma jo lapsen nl-
menkin. Pin4akärjen niniä tuDutetaan enteellisesti poikien ! apin l(i!j oihin.
Viittaan erääseeo pää li aupunkl seudun pinn6-niehe4 et,rirneen.

- yllättävää, etth eräs jenei päl:tti läbte;i inuutameksi päivrksi seiras-
tamaan 'iaul{aisell-e låBskärin lirltuasenalle. llinusta ofisl helpor,rpi oksen-
ne1la kotosalla. llutta ehkä he ajattelivat l.npingsti leheisiään ja tar-
'irrntavaaren minirooiniseksi pliättivät muuttaa $?-hilo11isinnan eristettyi-
hin oloihin.
i'ieten'rin rresi.ustelu kleppui nyös aamuisen koitoksen Jlrpäril1ä.

- Aamulla elämme e1änäme suurinfian hetken. Se on suurempae kuin ne-
'res:ys työssä j? parenpaa kuin mitä perhe-elänä ofi joel(us parhaimnillaan.
le on e1ä,miln ehdoton tähtihetki, iota olenr1e iso4neet h:masta kehdosta
rsti, se on huioentuna. sif i'(a terä:vi: liärki e1ärn;jnko'{elrlus+en seass?..,
lje on e1ämiinrraaren l.kipisie, lxin r!' ji:1'reen voi byvilIä r]1ie1in heittäyiyä
I i rsumaan alart;ikeä...
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- Aiatelkaa. po,iat, nääkin olen io kuuskytkuus ic saan vielä kokea

täl1ai;en onnen. Viiskytneli;jvuotiaanå kun 800 meni poikki' ei lrskal-
tanDt uneksiakaan tonnista. Ja telI ei ol1u eilloin kur, iotain seitse-
nän ja pualsataa. Seakelin niska:nluhaliaiatl Arvatlraa onJ(o helfFoa
011a 48 vuotta pinnakärjessli? Iiiitä-hä? Ja !.un pitäisi enslnnäisenä
poikkasta tonnj- puhkir ovaL nuoret pi'r'.uni1l(it puhaltaneet eron l(1in_
:rl kai jrenriroisilla pinnoifllan. Olof H.uge" vieräytbi rnuuislian kuur4an
kyyneleen pöydän vahakank:i:l1e ja heraaanturut pää tutisi tu4teiden
tuuditt arlana.

- Vanha 0fofl !:rytetä:r:npä nukisi, Iy1lä ;ira, olet noraalinen voit-
.a,ia, siit' ei ^ : ce mihi.1 -::n.
fliehet vel.tasi voiinekas siä1i ja inhinilllnen nyötä:',r:ito IIu,18erla koh-
taan. loden iotta, ky11ä hi'in oli6i ansainnui voiion. I'Tiinpli l(ämir::n
seinät :(uulivai y11ättävlin spontaanin iruorolausr-rnns,n nel j iln miehen
suusta, niin "vhtäaikaisen kuin sitä olisi pltkään ]1arjoiieltu, aino-
ana häiritsevSnä plirteenä lerik Sa!'j,nål lii el en poiklreavå ääntälninen;

- Vanha 01ofl Sinä nenei ..:',nul1a ensis'näisenä y'rsln ;Li;jnni:{ön itä-
päl;hb:n, ja kun lrämpän ikkunasta näämne Sinun viitteföivän, :iiin si1-
loin vasta rne liihdemne !ruk!an. Sii:iusta tehdään Ykkönen, si1l3. Sinulfe
se aIVo totisesti kuuluu:

- arvotsiri totiseksikkeli kuukkuu, päätti Samnaf iielil(in J'hiene-väisen aj atus€i sältönsä sanoiLrsi pukenisen.
Länmin tunnelna eenkun biheni. ,:öydän vahekeng3s ropisi tasåiseen iah-
ttin, Olips 4a?-ilna !-rrit e:1 liova, I(J'1mä-, häijy jå ep do i LeudeninuL{ ainen
tahansa, niin t"stä TVH:n parakista oli tylyys kauliana; tää11ä kohtlLusja o i lreudennul{ai suu s oli saavuitanut rienuvoiton; hyvyys o1i henlräis-
eyt sisiän. lfta kierähti yöksi. Utön najakka he.itti uupulleirta aina
uuden jF. uuden niittokiilan Saaristomeren pimeyteen, lii.ehet paneutui-
vat nelrlrul1e kjiytyiiän ensirl laEkenåssa teepannul siea:1töä johonr(ln
tielletJristä pai'(oista, ;.:eunu lafjasjalka toivotti hw5li yiitä je toi-
set vestesivat. Yleensä pinlanie6 on liian karski h.rvänyön t o ivo tuksi in(Dl. noviisi Jundström) riutta iänä ilta olil(in eriLroinen, Vanha 01of
Ilun.ger cfi ystäviensä sullu.enmoisuudeste nenn_yt täysin nylr.:ksi ja kuu-
1ui nurl(kapunk.lseaan itlrevät1 hiljaa itseäain uneen, iluuten oli aivan
rikkurpttonan rauhallista. Kålkkiål1a o1i va-stassa nii-n voinal(as a:ä-
nettönyyden eeinänä, etti: siihe4 olisi voinut liidulla piir.rel1ä hr.ru-
t onerkl(ej ä.

Yön }auhan katkaisi jostakin u1l{oa kontautuv. hiJaeä, rnylvivä ääni,
Jokalnen ofi sj"ngahtanlrt isiumaan sängyssäiin, eikä hengitys viTran-
nut kenenkään putki6toissi:. lainejaisitaisen kåamea iäni oli jShnet-
täryt elintoini,nnot. Eerik yoittoisa näki kän!än lhlrun.ssa Jurrdon
vanlan l(llnnituLrsen, Hefiranssonin, L(alpeat aave;nkasvot, mutta llez'nans-
son1l:l.a ei totta viekijön ole tuo11e-.ieta ääntä - se4 tietää joLaiLrinen
joka on Juqilossa vlettänyt pltkil, pirieitä iltoja. ihkäpii l1-esnansson-
kin o1i ääntä siikähtänyt Ja oli nylj pyrkimässä kärnppään tulva:.n. ovi
aul(eni'rin kohta ja heng:isiynyt llerroansBon heittäytyi pöJd;.tn alle va-
visten kuin haavanlehti. Tila|lteesea ei ollut na.urarista, jos yliitie-
liien j_ iisevarna henki rierlnanssonkiil ol j- re1oissaiLr1,.,

- rlil<., l:itto se o1i, r(,t-sj/i In<e lioul.kuselkä ilerlr'rssonilta äiini
f alsetissa vibr:i11en.

- ll a"vistLlgtp,ka:n. 01en esunut täii11ä sentäi 1i'ii LurrsiBrtaa
vuotta, ilutia t i.,'r" on uutte ja ouioa. Vanhe l,iflsturrrbbe1r se el oIe,
eikli myisklän Iiö3llerAaEubben. H:r'u-qubben ei pojstu il.ndvilrhsrurilta,
enkä nääritt:-isi täiä vierilevaksi S,rpin l:olfanCerilrsik:.n, Si'.alreli
sentää:n, en olisi enää va.r11oillf päivilliini iiaj.vannLL tä11aisia,
llirvitiiivän r..T1iv3 ääni toistui. ;i'Jine.ina :,r1in;;rä se !.auh.si:"linn.i-
Ixetså:stys ei kuulu fintubarrasiukseen, vaan or] alhaisten olenbojen tJ-
perä pe1i".

- Tiin: 04 r.ilaöjään teidäir syytänne, siat, vaikeroi iier'.i-nsPon p':'-
dän a1]a, - HoitaL{aa se pois t:;äftä.
Linl liuului ta:rs, nui-i:a v:-qia?l(aisest.r suurnirsia:rlhuista. i:::rrii:ru lllljrs-

ialka, ldten r:pysit ohlvilJhr"ij"" *r,u""asen inustakiuruksi. ii-lä
unohda, Olof Hunger. kuinka heitit harmaesieposta ruskosiepon. la-
lå'rta nieleesi, In3e Koukkuselkä' että väänsit nuoresta tyllistä tas-
piantyllin, ja hyvii sinunkin on rnuistaa, EeriL S a.'nn.rllri e1i ' että val-
koperäsirrisi o1i katteeton havainto, Ierik Uoittoisa, nyörltänet vih-
doinlcin, että plokl.asit metsä:vilclosta erakkovlkfon ia et'il piltlruiuovis-
ta tuli kuil] tulikin kaitanokKakuovi. "
Kuka vielii voi väittää, että kBikkl or, j irjell; seliiettävissä, että
henkir-'l:ai.lma nuke on heikkohernoiste. kuvitlelua:?: !äni vaiLtoi iaas
palkkaa ja rnylvl raivoisana kämpp,jä l:jhesiyen: r'l,askekaapa noleasti to-
delliset pinnanne niin rostoni voi hienal lieventyä'r, i:iehet plarasi-
vai velisevln rantein liniulrirjoja ja L(arsivat laiin loisensa j:.1keen,
myös vamoilta tl,L'rtuneei vauvaiän haviL(set. Jokainen jäi alle Lolmen
eadan, Tulos huudettiin kä:npän ovest= pinei:lle nu&:relle. iil:ni vaikuttt
iryytyvi:ise1täi'rSiDerianraetasta on turh3 hal(e3, siiä ei 01e, T.imi olijairjeEteity teil1e opetuksekei, l{yt toietatl,e vielä perllss:ni .eturtus-
tunnustul(sen: rl,[ieleni on puhCistunut k:ipyjen painost:] ja on nyt kevyt
lruin silklrikerttusen hiiyhen. Lupaan LuoDu:. bo:lgauksesta ja unohtaa ke-
räilyviettini. Tyvdyn thailemaan luonn oilliaune ut t a, juolrsemaen 1:rpi las-
kentareittejä, rekisterijin:.:än ruoiintetileyttä, keräämään loisia lin-
tujen höyhenpuvuista ja onistauturDaan tieteen uutteraksi apulaiseksija fuornonsuojelutyön väsymättömilrsi plruhanieheksi.,. I

Iliehet ofivat olleet kauhun Lanaennuttania, mutta nyt alkoi itsesäily-
iysveisto pelata: ei" elänäns.i tärlreir.Ln:istä sisäl1östä voi noiJr vain
luolua. Ja alkoi terve järkikin karistaa unen harteiltaan ja painaa
aäikähdyksen aikaansaaman sokean tottelenisen jall(oihinsa.,'l;it:i hel-
vettlärr, huusivat miehet ja heittlvät nakuupussinsa syrjään. He ryntä-
eivät tutkimaan lähinaastoa. Ja sieltählin 1öJtyi useits kovaSänisid:
Kaikki langat johtivat - ei nyt Roomaan - mutta saareleisen vanhaan
varastoon, jossa nauroivot el:inänsi,: nakeinta naurua lLlaunu Sokea ja 0u-
la T säl<sisj ourt su.

- liti iämä arvata, räiikyiväi hirroustuneet bongarit.
- SainDahan nal(setulrsi Keuruun har".lejani, hohotti Sokea ätsyttäväs-

ti, Eutta hlljeni pian jouCuttuaan henkilöön lriiyvään käsiitefyyn. Voit-
toisa oli mennyt soittanaan ssiTeskoDterin vrlndil{si, jotta kavereill,o
olisi vapaat kädet toinia. ]{yös lapralai.en anti-borSari 0u1a lslksis-jourtsu sai r:laistaF 1an i, al ai sbonÄarin rrletysiä.
Seuraavana aanuna miehet esiuivat leivaan matLustaakseen kotiin, Ton4i
o1i yhä kaikaiseDatta. Vihollisei oliv"t jirjest:ineet ikäviln y11ätyk-
6en ja tosi hävetiävän keikan, Kaikki oli olLut perverssin l,lalrnu So-
kean j ärj e stämää jippoa.

Berghamnissa 01of ]lunger meni kannelle yks-ijriiiFyyteen hautonaan mur-
hettaan, llhtisikö h,ä:n enlä elimässään ea,.naan tonnia puhki. ,lnsi vuoo-
na hän s3pvutiaisi suonalaisen qiehen kes in i lrl_iisen e1iniln, ir pin-
nastressi on tairnut senL(in saavu'itanisesta pudott:".e saurai pois. Eh-
käDä jat'.uva nä:llrlkin johtui rratsasairaudesi:. eikä ret,reilyelrtiivisur-
Cesta... Pienet pyörteet klelirät jostakin rresilinnusta ja atekuloisen
'(oneq:-risesti 0fof Hunger vill(eisi sitä. Pintean noirsi pieni, t,trlan
sininen, useiden valkeiden lail(kuien kirjailerna pitkrlpyrstöijlen vesl-
1intu, jolfa oli rupeella pu4ertava laikku.

- YInX.f,-ALLI I l:: I hDusi ilunger ja hermostuneena puCotti {ui1r'ni te-
tut T,eitzinsa reefingin .yfi nereen. Samåpa iuo; linbu 01i aivn4 1å:he1-
Lä. Syvästä apatiatllastaan huofimatta olivai, toiset paikafla jo en-nen-
kuii Il.rnåerin sirähtäneen huudon l(aiku 01i '.inl1ahtnnut Berghaanin ran-
i3kaliseista t3kaisin.
',rciko tällaista 'Lepahtua kuin kauneinmrssa sildussa? Voiko siitenkin
olla totta, että jostr,rs ih-lisen el-.j.n::- vo: olfa kuir l(au.ei4ta runoa,
i'ri-ih3naa seireenien nusiilrtia, täynn:l1sä Ja tulrillaarr v;rinaailnan
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hehkeinpiä edustajia, häiriintymätörrtä täydellisyyden tunnetta? Nyt
Se kuiienkin o1f tapahtunut: Tonni o1i leruuttal'ratlonasti ketkennut

1^'i--.-.-

!i seurannlrt nitään 40rroaalia rienurituaalia - hetki oli liian juh1al-
linen ja arvokas silhen. liiehet seisoivat syvän liikutul(sen vallassa
- eikä v;jhiten 01of Hunger. Heitä lraikkia länr.nitti a.jatus, että Vaxha
01of oli hetken o1lut ylhäisessä yksinäisyydessään ainoa lnies, jonka
pin43rllannetta lruvasi nelinumeroinen luku. Nyi ollvat lcuitenkin kaik-
ki Tonnin Lliehi.ä. liaunu SokeLr 01i tahtomattaan tehnyt hei1le palveluL-
sen houriutellessaan heidät Ju15no1] natkal1e. Hattumiehet paljastivat
päänsä ja lopults käteltiln juhlallisestl ja vekavina. Si.1ti sai 1ii-
kutus y1iva11a4, ja Tonnin ],{iehet heit.äytyivät vedet silmissä tois-
tensa kaulFen ja 1b:inäyttelivät rajusti nyyhkyttäen toisiean. Päätet-
tiin antaa 13ivan rsdiolla tapahtLuilasta tieto ulkornaelIma11e ja lähet-
tää llaunu Sokealle TYKSiin tuhat (1000) ruusua.

Virta-a1fi oli häminästel1en seuren4ut rdesten käyttä:ytynistä ja oudoL-
sui erityisesti nyyhkytysiä si.lnij näärin, että nousi siivi''11een je len-
si s.arten yli lrohti nat.1a1la pysyi;te1evää sJ'ysaurinkoa. Aänettöminä
ja si1I1ään vastaveloon siristellen Tonnin i.lj.ehet sei-rra6i.vat sen piene-
nevää hahiroa, .unnes 1lntu lopuflisesti katosi sle11ä nissä auringon
hehlfr.tva puna seisoittui syvänsinlseen autereeseen.
Joku sanoi ihen hilj aa:

-Elämänne lintu.
IIulte sanoja el t arvi t tukaan.

lähdelue tt elo:

onakohia.inen osallistuminen lintuharrestukseen TuI'lL4 seudulf a vuodes-
ta 1958. (henkilökuvat, t ipahtumat )

Keekustelut linturetklllä. (herjat, hetulat)
-(esl(trsEelu.b Turun.Yliopiston iuprilassar eriLv= sesli k1o 10.30, ja
14. J0. -'?,hv1! auOl Lra (aJa.]tOnL.l91l,eLO./'

Bruu-n - singer: Euroopan llntuopas (rarien iuntonerkit).
XXXXXXXX

3a11adj- pinnojen vaiheilta päättyi loluliakin ja nyt yleisön lrilhkeit-
ten lyyniöjen tckia juttuun lisätään epilosi (=Iolpusanat, jiilkinäy-
tös), iotta nirlinerkin suojaniamio saadaan riistetJ'l(ei Avustajan k:s-
voiltsl
J.rhlivat k.rsanjoukot ottiv.i lurussa Tonxir lliehet rienuiten våsta-n.
;,liehet '.iidätetbiin televisiouutisten erikoislähetylrseen' johon Sarx-
malkieltä verten oll hanlittu eimuf t ranitullrki. ?resideniinlinnrsse
kär'tii4 ott.: tasse kättelypinna Kekkosesta i. vasta3:lottan lssa:. taiste-
fijan nalja. Siijen Tonnin iiehet "e!::isivät lDuhelinet sei.n'Jsti: ie
rlr-Äsiv : :l-..un an räsL"j'i 1,

lilyöhe-.4in -:oE:-in iiiehet ehilvät luksi:rt' -"rl(uri:-.kin. .luviiiiuieillr h-'
toiesivai, ett:i heidän tor,hu.i.st'an oli I,eh.l:ss:i t6-linaa oiliein i.ikc-
ke?tomr''sena. 01i sitä hiukan osai'u odotia'liin, silfä ai.het olivei
todenr'eet toiritukselle, ett:j pan'ra4 vähän plnnajui;:uiakin, jotta s..-
da?-i lehteen llikenista. PT o1j. todennut siihen' ett:' 'iirjoitelkail vain'
L(yl1ä .linä ju1:r5ieen, Iliehet ol-ive.t ]-ry rähiineet j. 1:use.htaneet:'r!osi
Plnna-iehen ai:(a ei riitä kirjoittele|liseen. Seura . sää vlal1 ,reijän me-
noo j. .lrjo+. itte.r' Ja niin tuo täydellinen noviisi näJ./tti tehneen'..
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PtTOI.I]IIUJ EI{ STTSl'lIJUTOilTARKKAILUA

KAUM$UKSII-IA 20. - 28,9. 1980

0111 Ärjamaa ja Räu1i tumio

Ryhnä Tafi\pereen llntutieteellisen yhdistyksen jäseniä vahvistet-
tuna turkulaisten kriittisy]_de1lä teki tutusturisretken Neuvosto-
1ilton Gruusiaan, Baturnin lomakeskukseen, joka on Mustan meren itä-
rannafla. Mukana o1i yhdeksän ornitologia ja kuusi turistia. Matkan
järjestivät matkatoimisto oy lomamatkat/Rautatieläisten Matkailu-
yhdistys ja neuvostoliittolaisena osapuolena Inturisl.

Etukäteen tiedettiin ainoastaan, etlå ftä-Turkissa 01i havait-
tn 22.9-76 yli 137 000 muuttavaa petolintua ja viime syksynä yhdes-
sä päivässä 45 000 petolintua Koiflls-Turkissa, Meitä ennen ei
Batumissa ollut käynyt ornitologeja, koko Mustan neren itäranni-
koltakin on julkatstu vain niukasti havaintoja petolintujen syys-

Lentoyhteyksien viivästynisen takia Derille saavuttiin va:ita
maanantaina i1täpäiväIfä, fåhes vuorokausi aikataufusla myöhässä
ja kaksi vuorokautta ilelsingistä lähdön jä1keen. Malkaa ofi teh-
ty ensiir junalla lloskovaan ja sieltä lentäen eteenpä1n. Palne ofi
kova. Ruokailun ja majoitturnisen jälkeen lähdettiin nopeasti tak-
si11a kaupungin näköafavuorelle tunnustelemaan mrlrttoa, Kaukasus*
vuoriston reunavuoret kohoavat me:lko jyrkästi Mustan meren rannas-
ta, niin että muutama kifometri itäänpäin merkitsee jo nousua ki-
:Lometrin korkeuteen- Itse kaupunki on levittäytynyt kapeaLle \,f.ö-
hykkeelle meren ja vuorten väliin. Kaukana idåssä näkyi lumihuip-
puisia vuoria cumulus -pifvien ynpäröiminä. Lähimpänä rannikkoa
ofi tojstensa lomissa natalempia vuoria ja kukkuloit,a, joiden

rinteilfä kasvoi sitrushedefmä- ja teepensasviljelmiä.
Näköa l.ikukkul a-L ta nähtiin (k1o L7.20-18.20):

yht. n. 30

"useita kynneniä "

Buz za rd

Mer api

Nähtyjen peto,lintujen lentoreitln Derusteella yrilettirn ar-
viorda, miliä vuorelta seuraavana päivänä muuttoa parhaiten näki-
si. Mutta suunnitelmat pettivät. Neuvostoliitossa suunnistaminen
on sotilaallistä toimintaa ja siksi nr,n, kar.ttojen ja kompassien
vienti rajan yli on kielletty. Ilrnan karttoja ja kielitaitoa jou-
duttiin tiistaiaamuna tyyt\.mään silhen, että vuokraamamne fntu-
ristin pikkubussi vei meidät Baturin kasvitieteelliseen puutar-
haan, joka o1i vai.n muutama sata metriä merenpinnasta. Löysimrne
mäen, jolta o1i hyvät tähystysalat joka suuntaan; näkyvyys o11
10-20 kIIt, utua, lämpöä 20, tyyntä.
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Ensinlmäiset petolinnut havaittiin io kro e. No ifmestyivät nä-
kyvi.in aluksi yksittäisinä laaksojen udusta ja jäivåt kaartelemaan
vuorten vä1iin. Kun nouseviin ilmavirtoihin tul1 1isää voinäa, spi-
raalienkin koko kasvoi. Parhaimillaan totpassa kieppui useita kl.n-
meniä buzzaraleja, ja tolppia o1i näkyvissä yhtäaikaå monia. pie-
net kotkaparvet ohittivat meidät neten ouoletta matkatennossa tai
liidossa. Ialän suunnalla, korkeamplen \,-uortenhuippu jen yt1ä leijui
200-300 yksilön petolintupi lviä . X1o 16-15 mennessä nähtiin 17
petolinrulajia ja 10 300 yksllöä.påäosa ofi tietenkin buzzaraleja,
mutta mukaan mahtui 49 kääpiökotkaa, 30 gomarinaa ja 2 arokotkaa.
Mehiläissyöj1ä muufti 200-500 ja törmäpäåskyjä 100ö-3000 yksilöä.

Useinmat suurista parvista kiertelivåt kaukana idässä ja siksirnäälltettyjen osuus jäi vhäiseksi. Muuton pääreitti kulki aelvästlkin
idempänä.

Keskiviikkona satoi voimakkaasti. pilvet rolkkuivat matalallaja vuorenhuiput o1lvat peitossa. Ei nuuttoa. yhdeksån aikolhin,
subtrooppisten sadekuurojen tauottua, fähdcttiln kåhdeLla taksil-
la 1täänpäin tiedustefuretkelle. Tulos A1i heikko. Kuljettajien
kanssa neuvoteltu aika loppui kesken ja ehdittiin vain nähdä 1isäåjyrkåsti laaksoista kohoavia, tiheän kasvitlisuuden peittämiä vuo-
ria, mutta uutta staijauspaikkaa ei löytynyt. palattlin hotettiin,
matkalla alkanut sade jatkui. Iltäpäiväl1ä yritetstiin uudelleen.
Vaikka tähän nennessä oltiin jo totuttu kaupungin omalaatuiseen
llikenteeseen, niln siitä huolimatta tänlän raksikuskin aiotyyli 01i
sävähdyttävä. Xovassa vauhdissa ohiteltiin vastaantufevi; vasem-
malta puolelta ja punaisissa fiikennevaloissa ei käytetty jarruja.
Onan lisänsä neininkiin antoivat tiekuopat, joihin o1i heitetty
illneisesti poispääsyn helpottanriseksi autonrenkaita. Teeviljetmit-
le johtavifta, sateenuurtamilla pikkuteiffä saatlin hyvä tuntuna
kaikkiin Volqian maasto-omjnalsuuksiin. putoukset tienreunasta laak-
soihin oliwat jyrkliiå: vaikka nenä oIi sivuikkunassa ki.inni, niin
silti alla näkyi pelkkää ifmaa. Lopulta Iöydettiin reitti vuorel-
le, joka oIl puutarhan kukkulaa korkeanpi ja n. 2-3 kilometriä
kauF"opana me ren rannastd,

Torstaiaamuna 10 henkeä ahtautui pikkubu<tin. Asvaltoiduista
seipentiinelstä ja kuorna-autojen ohituksista selviydyttiin
"tavaomalnen hikirr pinnassa. Sitten loppuosuualella koettiin
gruusialainen burn out. Renkai!a savutlamalla sai bussr sen ver-
ran pitoa alleen, että päästiin jatkamaan kiipeämistä, Henkilö-
kohtaisista turvallisuussyistä vilmeinen kilometri vuorenhuipul-
le senrään kävel tl in.

Muutto alkoi voimakkaana n. k10 10. Buzzardit kieppuivat sa-
tojen yksilöiden parvissa laakeölssa, kiljLlkotkiakin oti 30-40
kerr.aflaan nostossa. Enää ei voinut sanoa, mikä petolintu kuului
mihinkin parveen, Esimerkiksi puoli yhdeltä oli näkyvissä yhtä-
aikaa n. 2900 yksilöä: Minne tahansa kiikarin tai kaukoputken suun-
tasi, niin aina osui petoparveen. Ihailupinnoja saatiin runsaasti,
mutta ei kosketuspinnoja. Neljän rohkeim..nan joukossa olleisiin
neljään arokotkaan suunnattiin koko optinen kaLusto ja filniä
poltettiin pikatulena. 33 000 nähdyn DetoLinnun joukossa ()1i
171 varmaa ja 312 todenneköistä pikkuklljukotkaa, f38 kääpiö-
kotkaa, 75 käärmekotkaa ja f hanh ikorpp ikotka . Mehiläissyöjiä
arvioitlin 2250 ja törmöpääskyjä n. 8000- 10 000 yksilöä.

perjanl-ai oli viimeinen retkipäi 7ä. Äikar ei riitänyt toisen
staijauspaikan etsimiseen. vaan palattiin takaisin samafle vuo-
relle. Sää oli edelleenkln hieno: 22 plusastetta, lähes tyyntä,
utua 1Aässä påin, Batumilaisen mittapuun nukaan aamupäivän muutto 91i
vaisua. Neljän ensinunäisen tunnin aikana muutti vain muutama sata
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petollntua, sils 'toalella helkostl'. HåtåIstmnåt ehtlvät jo
låhteå turistlen nukana uinarännalle, ennenkuln nuutto klo 12.30
alkot. Sjrynå nuuton yhtåkklseen repeårilseen todennäköisesti oll
Jonkln påtkalllser sååhäIr1ön purkautuninen muuafla vqoristossa.
lluuttoå kestl vain n. neljå tuntia. Slnä all(ana lasketttin Ja arvi*oltlLn n. 35 0O0 petoa, ja vllkkalmpana tuntlna pe!ätj" 10 OOO yk-
sllöå. Jos yhden pomarlnaparven katsol tarkasti ;utkella, tLesi
varmasti sa$alla Inlssaavansa 2-3 kotkalajia. Klrjurln osa oti epå-toivolnen, s11Iå huutoja rnåärlstå sateli tiuhenpaan kuln Lokakul-
sen llntuasernan hlppiåisl askennass a , Muihin kuln rtetollntuihln el
uhrattu aikaa, mitå hyvln kuvaa se, ettå vatn l4 ;1conlaa, 4 tnusta-
haikaraä la I nustallbls tull pfokat1lkgl,

Retkellä koettujen elåmystän mååräå la Iaatua on vaikeata jakaa
ulkopuoll.sen kanssa. Nåhdå kolnessa påivåsså 22 petollntulajia ja
78 500 yksllöå melkltsee jokaiselte åmatööll.ornito logl1t e jonkln-
laista uran hulppukohtaa. Paluumatkalla Junassa tnoni holi samaa
Iausetta: "Slnne rnennåån vlelå uualegtaan, Ja kahdeksl wilkoks1."

Retken laJikohtalset Bunllrlat:

Ttt00t'tAl{T0JA

I{AVAINTOJA PUNAfUTKUN ( DYRRHUIA FYRRI]ULA) PESÄLTÄ

lennart Saari

Punatulkku on kesäisin hyvln vaikeasti havaitiava 1aji. Tästä syystälajin pesindsestä Suonessa ei o1e kovin runsaastl" tiåtoja. Von ga.q,nf-
MlIin ( 1969)- keräämässä pesäkortilaineistossa on tieto åautoldsaja6ta
ainoastaan _yhdeltä pesäliä. pesäpoika6ajaste on niinikään vain yLsi
havainto, joka sekään ei o1e päivän tarkkuudella ifnoitettu, iläiden 1i-säksi on vielä havainto, josta ilnenee aika haudonnan aloittamisestapoikasten !esästälähtöön. Xoska tiedot lune iulkun pesinnästä naassanmeovat näinkin vähäiset, katson aiheell.iseksi jufkai;ta onal, havaintoni
Dunatulkun pesältä.
Peeä 1öytyl Rymättylän -qaelaIla 28.5.1979 (atlasnrutu 669:22). Se si-jaitsl pienessä kuusessa noi:rl 2r2 netriä naan pinnan y1äpuo1e1la ru,1_gon pohjoispuolella. ?esä o1i kuusen oksilla vå1lttörnåsti rungon vie_resaä. Pesimäbiotooppi o1i nustikkatyypin (l,rtT ) rinnenetsän aläosat,jossa valtapuina o1lvat männrt, muita pesän välittömässä 1ähei6yydåssärinteen alaDuo1ella män4ikkö vaihtui tiheään nuoreen kuuslkl(oon.-ftse
!esäpaikka o1i muutaman nuoren kuusen fiuodostama tiheikkö mäntJjen jou_
kosså. Aivan oesän vleressä o1i polkuien rlsteys.
tbytöhetke11ä pesässä o1i i<a(si nunea. teuraåyalla kä.ynnil1äni (30.5,)
nunanäärä oli neljä. Käydessäni pesältä 1.6. naares hautoi kuutta mu_naa. Iläyin tarkåstardassa tilanteen 9.6., mut.,a en katsonut aiheeflisek_si pelottea hautovaa nearF-sta pesästä. Ilutta 1C.6. tcto 2J,OO. aiointarkistaa pesän sisä1lön. lilaaras luopui vastahakoisesti hårutonistehtä:_västääni rdnun piti koskettaa hautoväa lintua ennenkuin se suveltsi
1ähteä pesästään. Käynneil1äni pesäl1ä näin alnoast?"n ne.raan hauto-nåssa. ,:e€ästä1ähtö o1i sille aine hyvin våstennielisiä.; kerran lintuLintu jäi pesäoksllle i6tlrnaa4 nojaten,,romanttisesti. ( ?) kiisivarttani
'.eetaanl Vielä 12.5. k1o 13,40. o1i pesässä kr,rusi mune:r, mutta seu!aa-vana päivänä kla 12.45. naaras länx]litti kolmea rounaa sekä; kolnea vasta-tuoliutunuii:a poikasta. K1o 17.50, pesässii o1i edelleen kolne munae jakolne poikasta. Pesässä oleva naaras avasi tä1löin nokkansa uhkal:vasii
-tul59i]ij?a kohtaan. 14,5.,k1o 21,15. naaras lännr1t tl kuutta poikasta.lleljijllli käynni11ä 21 ,-25,6, enoja ei:räkynyt pesä11J, mutta i,n. päi-vä_
nä_ kuulln- äänte1yä 1ähistö1tä. loi(asi? oti peäässä eäe11een kuusi kap_paletta. I(äynnillänl 26.6, klo 18.25. näin påsän reunan y1i kolne kur:kottavea nokkaa. Vä1ttääkse.i tlrrhaa häirlntää ja poikasten liian var-haista pesästä liiht ä e]] kiivennyt pesäI1e. lesåltå tullesseni .io1em-
marj enot olivat hyvilt levottornla ja lensivät pesäpuun .Inipärltlä kii_vaasbi äänne1l-en, iento yaikutii lepatttrvaltB, ja lrä1i11å liilrut yrit_tivät lsskeutua Desäkuuse4 oksilfe. l,innut aiiran ilmeisesti reagolvat
.iohcnkin muuhun kui, minur tulooni pesän 1älieisyyteen, Seuraay.rn cäil/änhavai.rot antoivat aiheen epäillä, että jokin oe6ä10svo oLi lcytänyt.unatulkku.]er pesän juuri ennen saapunisiani påika1le, l,fitään iesäios_voa en ltse niihnyt. Iioslca en varo.reieuussyista: kiivenny- resdlie, jäi
epliselväksi, oliko pesässä vain ne t(olme poikasta, loiåen-nokat näfyi-vät pes-.n reunan yli vai oliko nahdollir'ren peto jo käJnyt pesättä. "
Jeurarv?na Däivänä, 27.6. k1o 18,25. Desä 01i tyhjä, muita katsoessani
naahan paljasiui y1lätys. Aivan oesän a1apuo1e1la oli kolme liuolluttaioir(asta, joiden piiät olivat ikäbnrui. ,radtLrneet j? pir.n höyhenet o1i-vat takkuiset. liuurahaisetkln olivat jo e4nättäneet älolttaä lunatulk-kuaterie-nsa. Seuraava poikenen 1öytyi kuoffeena naasta kahden aletrin

Buzzard
Iaopeto
Per apL
ll.l l ltdg
Glp ful
CIr gaf
CLrcua ap.
Cir ae!
cir cya
CIr nac
cl! pyg
Äcc aen
Äcc nls,/bre
åcc nia
Acc bre

But but 9
ÄquiLa ap.
Äqu cla/pon
Aqu pon
Aqu rap
Aqu ch!
HleE pen
Pån hal
Falco sp.
Pål tl.n/n.u
Päl 8ub,/we6
Pal nåu
Fal tl,n
Fal ves
FåL rub
Fal che

55
l0

400
200
843
256

I
150
105

93
I
1
2
I

69
39

a

800
125
,r 80
,t 30
l0
I
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ro6
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46
I
4

63
66
I
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päästä pesältä kuusien alta ikäänkuin pakkolaskrD tehneenä. Polkasen
höyhenpeiie oli piterlnälle kehittynyt kuin edelllsten' eikä polkasessa
näkynyt ulkoiser väkiva1lan merkkejä, Vlelä viideskin poikanen 1öytyi
kuolfeena maasta, Se oli seläl1ään polu! varressa noln 3r5 netrin pääs-
sä pesäl-tä; poikasen Eiipeen oli ilneisesti purtu, koska luu valkutti
olevan poikkl, ja siipl6ulat si11ä kohtaa siipeä olivat fähes irronneet.
Poikasta oli mahdolli^6esti purtu nyös päähän. Höyhenpeltteeltään täriä
poikanen o1i kehittyneempi kuin kolme enslk6l 1öydettyä. Kuudetta poi-
kasta en löytänyt; se oli mahdollisesti selYj"ytynyt henglssä. BIdoia en
myöskään nähnyt. llahdollinen pesärosvo on häri:jrän peitoesa. Vihieen
rosvosta sain tosin noin 20 netrin päässä pesältä' Sie1tä 1öytyi aivan
tuore närhen (ilmeisestl silven uloimpl"in isopeitinhöyheniin kuuluva)
höyhen.
Von HAÄR1'MAN1n (1969) antalrien tietojen nukaan voitiin pe6ästä päätellä
seuraavat seikat. EnslDmäinen muna nllnittiin 27.5., viineinen 1.6,; en-
simmäiren poikanen kuorlutui 13,5,' vlirneinen 14.5' ?oikaset lähtivät
pesäetä 27,6,, mutta ilman häiriöitä olisl pesästä]ähtö voinut siirtyä
myöhenmiksi. Täysi nunaluLu ofl kuusi, joista kaikista kuoriutui poika-
nen. Pesästä selvlsi rlaailmalle korkeintaan yksi poika4en. IlautomiBaika
oli 13vrk, samoin !esäpoikasaika 13vrk' mutta häiriöt saattoivat pesä-
poikasaikaa lyhentää.
Aienrn4in keväa,1lä olin 1öytänyt 1:histö1tä (121 metliä kuvatusta pesästä
Itään) raenneenvuo t i sea punatufkun pesän. Pesä siiaitsl pienessä kataias-
sa metrin korkeudella pienen kuusen kr-rpeessa hyväkasvulsessa }4l-nänni-
kössä, josea aluspuuston rnuodostivat pienet kuuset sekä nuutaldat pienet
lehtlpuut. Tässäkin tapauksesså pe6ä eiiaitsi kuusirytcelnän reunassa po-
1un var?e1la, ?esästä löytyi polkasen luuranko.
lesiroäbiotoop:i ja pesän sijalnti olivat Aaslan peeissä punatulkulle
tyypllliset (von HÄARTMAN y:a, 1963-72). Keskimäärin suonalaisessa täy-
silukuisessa punatulkun pesässä on 5,7 nunaar yleisimmin todettu muna-
määrä on kuusi (von HAARTIIAN 1959). Englanniesa 6en siiaan pesyekoko
on selvästl suonalaista pienenpi. Suurirrnlllåan keskimääräi4en pesyeko-
ko on toukokuussar 4.8 munaa ja pienifilnillään elokuussar l.B munaa
( NEvnoN 1972 ) ,

Suornessa hautonisaika o1i erääsaä tapauksessa 14vrk, pesäpoikaeaika
kerran 13 tai 14vrk Ja alka, joka kului haudonnalr aLkarnisesta poikas-
ten nesästä l;ihtöön kerran 25vrk. VaiI] 4aåraan on havaittu hautoven
(von' IiMRTl,'lAN 1969). NE{ryONln (19?2) mukaan hautoninen kestää 12-14vrk
Ja mtkäli. poikasia ei häiritä' ne viipyvät peeässiiiin 15-17vrk' Aaslalla
havålttu hautomisaika on nonnaali, nutta pesäpoikåsaika on häiriölstä
Johtuen ehkä hieman liian 1yhyt.

Klrjallisuusr Von T{AARTIIAN' L, 1969: The nesting habits of Ninnlsh
birds, - Conn. Biot. 32: 1-1a7,
VON HAÄRTI.]IAN, L., HIIDEN' O'' LIN;(OIÄ' P.' SUO].AIATIiEN'
P. & TENOtr(Jo, R. 1963-72" ?ohjolan linnut värlkuvin'
- Helsinkj-, 1092 ss.
NE!,T0N ' I. 1972: Finche€. ' London, 2BB s6.

KÄ]$I ERIKOISTÄ S EPEIKYYHKYN ?ESINTJiJ|

Vesa Mul-tala

30,5. 1979 tapasin Belelkyyhkyn pesivänä lurlll kaupungin Nunnen ia Kura-
i an- t""our1qlnäsier raje11ä-eijaiisevassa Pa skunnann:Fn pui stomä:lnikössä'
Inä;ikkb oii t<ooltaan'noin 1O-ha' Pesä sijaiisl mänr"''l latvrssa n. 15n:n
korkeudella. ItBe Desänänty kaBvaa vain 15 metrin paiissä kerrostalon
eeittast|i. P;säniekoai-neina" käytettiin ainakin kanervan varsia' I{audon-
taan osallistuivat nolennat enot. Pee'i oli råkenteillG löytäessäni sen'
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r,"unamäärää en pystynyi tarkasteqaan. Viimeisen havainnon linnuista tein'5,5., jolloin toilen e"loista ruok'(i ainakin yhtä poi,iasta pesjn reu-
11alta. Tätuän jä1keen en käJ'ny1 O.tt"ttu. Linnut eivä.t näyttåneet htii-riintyvän, vaikka ihmislä liikuskeli patvekkeilla jop.:r pesän korkeudel-la, Soidinhuutoa tuulin vain kerran.
Sepelkyyhky peeii raupunl(ien puls!oli-rtuna jo Dtel -iuotsissa, mutta
Suonesea se ei 01e ainakaan t:vr1lista (Poh1o1"n lirnut v:rikuvin).
'i'unrn :/dinkeskustasta on Paeskunnaninä e 11e noin kolme]l kiloneirin nat_ra, ia netsiklrö on ensini:--inen kaupurqista tultaess., l,[äke:i ]/npäröiiolme1t,e t"holta onakoti- ja ierrosirlcasutus, Dohjoispriolella on Äura-
ioen 1a2kso selrä jlLr'l,isten trellot, ioilta 1in1ut todennikiiisesti kävivät
r).rokailemassa. lähinrnät netsiköt ovari noin rlfornetrin pä.jssä,

2.6.1979 satuin sepelkyyhkJm pesälle llerirnaskun Kaasavuoren eteldrinteennärei{össä. Pe6ä sijaitsi jtuusen okeanha ressa 2.5m:n ,ror{eu{le1Ia, jasiellä o1i yl(si lihes tiiysikaEv'rinen, utosteiden tahrimr ocikanen. Seu-
Iaavana päivänä, 3.6. pesä o1i tyhjä.
liepelkyyhky rdunii 1ähes aina kaksi munaa, vuorokauden v:,:1ein (pLV).
Haudonta-aika on 17-20vrk (Retkellijän Liniuopas). pesäpoi:rasaika on2a-)5vrk (PT,V), l{uninnan alLanisestä !oirasteI] 1dht.j,n Ltuluu aikaa]9-57vrk. Näin ollen on l{o. iresJssä m,rnilrta €l,.anut l.-2:-.4. vä1isenäaikana. PLV mririLse. aik..islrnnar . uomes-a rL. .leLuL pes.yee : -eis,(o6sa1,.4,1q4q (?nDnaa) ia ?3.A.1q50 \2mu-"a),
DLV - Pohjolen f-inr rL värlkuvin, es. 526-t?9,

MUUTTAVIÄ PIIK(ASITPIÄ ELOKWSSA

l,ennart Saari
r/eneretkellä veljieni lcanssa leivaväy1ä11ä Kor.pDoon ja lIonsllatan vä-J'esä 1o.8,'o67 h vaitsin pilkkasiivan voin"k.str r-uJrtoa. unni. a-i_l.ena (klo 1q-20) lpnsi yfitsen-1e viisi parvea määrätietoisesti lounaa_
seen. Parvien koot olivat arviolta 50+50+50+30+30 yksilöä, yhteensä
210, Muuttoajankohta oli harvinained. von HAAP?I.TAN- yn. 1963"-72 (pahjo_
lan_ linnut värikuvin, s. 100) mukaan koireiden kesäduutto sulkasatopäi-.oif1e tapahtuu saaristossa l(esäkuun 1opu1la ja heinl-ikuussa; syvsn;utto
alkaa syyskuun loDulla huipentua lokakuussa. Vielä marraskuussa nuutto
on yleistä. KorDpoon havai-nto 6ijo-ittuu il"noitetun kesämuutto- ja syys-
muut t o kauden v.1:1iin.

HARMAÄLOKIN PESÄ KÄTASÄÄSKEN PISÄSS]{

Ifatti Valt a
''t.r. 1 'to 1 .vsin flineen Lamnerr"atsiaLta kar.sä: sken pes:6.ä h,-.1aaLo-
kin pesän, iossa toiren erio hautoi. lesä oli 6-7 mei rir' korkeudella
niinn,yBsr:i ia lryseosrii o1i ns. kalasiiäsken keinopesä, 29,5. toinen eno
lraulroi. e.lellccn. liyiihemri6tä vEiheist!r ei ole tietoa-.

IUUX,IIPTJ.N I ;. Ä KL]ITARat.'PöN'IöiiSA

Ilkl{a Tittoinen
1.5,1979 ljysin Keniiin lrjalniemen ry1 stii plrLlkiir)ijän pesän n. 4 iretrin
ror'reudelta suuriautkoi seste kctiarai spijrltöstr i, j ossa ai r:aisenmin on
resliyi leDDijLintu. lesässä oli F.irrEset. lesäLcorl,riaiieision nuraan
(n=64) vair'ro1me Des:iä on ai ei;ennir +-vai'u pjnliistä. ?uurriipijlille
r:11ister:.ru pönttöi'n 1.ji se4 --ija-n pe:rii he1!osi.i,
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HULIjKAJAN S O ID I NKÄYITÄYT t'}.[I SESTÄ

Ju.haDi TouLola

Iluuhkaj a aloittaa kuneat soidinpuhalluks€)4sa usein jo ennen auringon
lasL(ua, Laekevan kevätaurj.ngon punatessa tienoota tehoetaa Vanhal Tu!-
sukona tunnelnan täydelllseksi: tyvni kevätilta, huetarastaiden hui-
lutr sykähdyttävä tunne päivän .itenenisestä, lärfinön l.irvoittana ha-
raupuun puldas tuoksu, rielDu talve!'! tåppiosta, viirneiste4 säteitten
leiklri oksistojen pisaroilla Ja huuhkajan veri.kaisei nuhallukset. llet-
ki seisahtuu, ajankulku :nenettiiä mer'.ityl(sensä; ei tarvitse olla eri-
tyisernpi esteetikl.o yrdmärtäir,kseen nJkkänä aietia kokonaisuutta ja ta-
jutakseen näiden hetkien arvon iiohoevan 'iorkealle yfi e1änän liesl(iver-
toninuutiien nauti itavuuden.
Useinniten huuhl(ajan eeurailu jää äänihevailrtojen v..ra.n. iiLsi s€1os-
tan seuraavassa, rnitä p:1:isirnme ni;'(enä-;1] retriitoverini ] ekka l(urjen kans-
se huuhkajapDrin eoidinrneno i sta.
7.4.1980 ajoimnle erää1le vonhall-e huuh'rsjareviiriffe, jossa ol enjle käy-
neet pöl1öä l(uuntelemasca jo vuosikj/n:e!re4 aien. Alk,ri1lasia o1i vielä
viisi lämpöasteti,a, lounainen puh_1si iu|ri lien verr-r]! että suurnar
sai se1vi1Ie, korkeulrsissa mateli untuyapilvien letka. LänDö lael{i nol-
fi11e par.issa tunnissa. Sa.vulnrre pai'(a11e hier0en enien (ello seitseldä,
vai'<ka euringonlasr(u oli vasta reilua puofta tuntie rnyljhelrl.dn, ,i,Io 19.15.
nlinne huu11kåjan lentäviin pitk:i sallnea. lämpim n kells.nruslrea höyhen-
!uku so!i totiseeti mainlosti J'hteen vastarenn:! syvä:nvihreän kuusikon
l(arssa - nyötävalossa. Lintu jäi istunaan l/astarannan rinteelle kelon
latvaan ja huhuili ensin,rir:iset huhuilunsa (T5nin. ennen ouringonlast(Lta).
Tarkkailirune lintua l(iikårilla n. 200 !D:n p:i::stä. Huhuilu toistui n. 6
sekuntin väleLn. Val'roinen kur:'ikutäp1ä erottui hyvin, ja kiikari11a
saattoi todeta,koska huuto oli odotetteviesa kun linnun 'iurk iu pultis-
tui - ääni saavutLi meiclät aitten heti sen jii.ll(een, VliIillä 1lntu nousisiivilleen ja lensi näen 1aef1a kasvFvan iiorkeimnan nännyn o](sa11e jat-
kena.n soidinta.
\Ia 19,45. e1i puoli tuntia soidinhulrtojen alkamisests seaolrl naaraspaikalle ja j:ii isl,uma.n näen rinteen puo-Liv.liin, n.5On '.;il.a.sta a1a6-räin. i{ohta ee rruitenkin !{ohosi siivilleen ja lagi.eul,ui koira--n viereen
routta :(oiras lravahlii siivllleen ja l.iiteli n. '100mln D,i_ähän kelon 1at-
vaan, jossa se upeesti pilrtyi viel' valoisaa taivalrta vs.sr:en su,urine
korvatupsuineen. :tuneat puhaltefut jatkuivat ja niiden v,iliaika lyheni
niin että kiiv3inmillaan ne seurasivet ioisl:.n valn t arir sekunnin v3-
1ein. i'traaras vastaili vr:liftä koirjr.lLe kähedsti naukumatla, mikii liiiri
nuistutti suuren loliin ääntär n'Iuil,a o11 vainennpaa. i1o 20.07. lensi
naaras jölleen {oira.]n fuo, jo11o!i1 l(oiras i(ohosi ilna..n ja lasLeutui
naaraan sefkeän. Iluhuilu ve.ibtL'.i nyt tauottonaksi puputui{sel(si nuls-
iul;lraen hienan suopölIön soidinpuputu'rsen rytniä. Oli todella nieleen-
o.inuvaa seurata huuhr.rai ap a:ri4 Dariitelua korLle:n rcelon letvessa viefä
valoisae kevä,ttaiyasta våsten. Näky olisi ollut il{uistanisen arvoioerl
'roira:1n rnalltevien silpien lrauhoessa i1maa. Toinitus ire-qti rel.isen sekun-l.in, Ilen j:ilkeen i(oiras lensi iorlrean t'rusen latvaan n. 15Cm:n D.li:hän.l;i.cllii se hlrhuili ,rie1ä l1uuiaman rerrån, illo 20.15. se tensi afas net-
n'iiin.rloitLaakseen ilneisiesti saal.isturrsen. li3aras j:ii isi:l],naå4 l)aikal-
leen, 'i'ai./as o1i lrhä valoisa, nutta, netsäFrsä o1i pineys tuI1Llt sen ver-
ran sanr(enra'{si, elt'i 1eh1,opö11d kauelpana elcitii onat 60idinhuutelun-
sa. IiuLrhkrjana r!.e istui samall-. D.i:it11a vie1l l.1o 20.45., jolloin el-'.oi olra niix Dirieja, etiei sitä eni'-ä runno1l,. nähnyt.
Soidinää:nte1y rllroi siis jo 15nir:. e:]nen .'J-rie-onlas'ira ja parittelukin
La!ah;ui vielri ]ra-l oisalr e, joten !ii11:jreti(i '.annattaa alo!ttaa ajoissa,
ios frielij, seurrt. ]luuh'<1j.r soiCi:rta.

JAA '\!oko 1 ÄLÄ 
^tllas€p rdte.rtÄ. €r sr

MtrtÄ xorKt.S€ od
vAq.\ksrJ F€L(trp !
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MIE],ENKIIli]TOISIA IJNTUKOLONIOIIA PYHÄRANNASSA KESÄL],Ä 19BO

Pyhärannan 'r'?ksi nlelenkiintoista lintul(oloniilajia ke6ä11ä 1980 olir.iat
räyskä j3 sill{iiiuikiru.
Räyskiä ei aikaisenmin seudulla juuriiraan 01e nälrynyt. liesä11ä 19BO pesi
Pyhärannan ulkosilp-ristosså hlustenklupin l{alfiosaarelle ensinmäistä .,.uot-
taan 45 riiyskå:parin yhdyskunta. Ilneisesti yhdyskunta 04 alueelle josta-
kin muutt.nut ja olisikin nielenriintoietn iietä'i, nisiä se tänne on
sl irtynyt.
Sllkkiuiklru luolestaan pesi eräässä Kauhianpllän ky1ä1 nerenlahdessa vä-
hintään 55 påria yhdyskunL?na noln viidentoista aarin \aislikossa. Silk-r(iuilr'.ujen keskellai rip,j aili kyhnyjouisenp.l.i. Silkiiuikku on o1lui alu-
eel1a rLr.1sasllr'rulien, mutl: yhdyskr.mta olt kehlttynyt n:.rtyisenlaiseksl
ilneisesti parin viimeisen vuoden aitcne, siIlä rnuutama vuosi sitten ei
rroloniee vielä ollut.

Vesa liuuri nen

KAU?I.APIHA

LAUKKULIIKE MARJANEN

BRAI{ENKATU 14

puh. 15152

TAUKTII EDUT,IISESTI

ERIKOlSLIIIC(EE}I SUUNSSTA VAIIKOTIIASTA


